Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Måndagen den 31 augusti 2009

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Christer Andersson
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Falk
Carina Keskitalo
Anders Lagerlöf
Lisa Månsson Rydén
Marcus Beland, Jokkmokk adj § 2

Anmält förhinder:

Kristina Aggeborn
Lars Agréus
Elin Westin

§1

Styrelsen
Protokoll nr 8/2010
2010-08-24

Öppnande
Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat.

§2

Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.

§4

Föregående protokoll och åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.
Åtgärdslistan gicks igenom och åtgärdade punkter ströks.

§5

Mötet i Jokkmokk
Diskussion ang mötet i Jokkmokk. Redovisning föreligger, inkomst ca 55 000
kronor per förening.
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§6

Kassörens rapport
Carina Keskitalo lämnade följande kassarapport: plusgiro 65 404 kr,
sparkonto 50 090 kr, räntefond 103 310 kr.
Det beslutades
Att godkänna kassörens rapport.

§7

Fråga om ansvarsfrihet
Anders Ehnberg har inte fått tag på båda revisorerna. Pappren är personlig
överlämnade till den ena revisorn som nu inte hör av sig, den andre har inte
fått papprena sig tillskickade från revisor nr 1.
Det beslutades
Att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§8

Mötet i Stockholm 18 – 19 maj 2011
Ordförande har bokat lokaler på Läkarsällskapet inklusive vaktmästarservice
och dryck. Styrelsen gick igenom planeringen fram till dags dato.
Lokal arrangör: Lars Agréus. Adjungerad som lokal arrangör - förslag: Kristina
Aggeborn.
Christer Andersson förbereder den vetenskapliga delen av mötet i samarbete
med Lars Agréus.
De övriga delarna av mötet förbereder styrelsen tillsammans.
Det beslutades
Att bordlägga frågan till nästa styrelsemöte.

§9

Samarbete Akutområdet
Lars Agréus har träffat Lisa Kurland på SÖS, lektor i akutmedicin under
Maaret Castren som vi träffade i Jokkmokk.
1. Vi spånar om kurser i akutmedicin som delvis kan ges
glesbygdsmedcinsk inriktning. Vi undrar då: Hur går det med BEST?
Det beslutades Att Peter kommer att kontakta Norge för vidare
samtal.
2.

3 december på läkarstämman på fredagen: Sektionssymposium:
Akutsjukvård – inte bara på akutmottagningen. En punkt är
“Glesbygden – PV läkare är akutläkare.” På Svenska, ca 15 minuter.
Det beslutades Att tillfråga Norbeth Hansson ifall hon kan åka ner.

3. Representant i varandras styrelser: Nästa möte för akutmedicin är ett i
Umeå 6/9 kl 10-16. Det beslutades Att vi bordlägger detta till nästa
möte eftersom Christer Andersson inte kan den 6 september och
ingen annan heller har möjlighet.
4. Utbildningsfrågan: Man har på SÖS kombiblock allmänmedicin –
akutmedicin. Man är intresserade av dels våra glesbygdsblock (ni som
fixat med dom), dels den vetenskapliga utbildningen (Stockholmsfråga
för SÖS-tar jag).
5. Vårmötet – gemensam punkt – kanske utbildningsfrågan. Styrelsen
ansåg att detta kan vara en lämplig punkt till vårmötet dag 1 som vi
samarbetar vi med. Detta under punkten: ”Hur går det med
utbildningen i glesbygden.”
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§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor föreligger.

§ 10

Nästa möte
Det beslutades
Att nästa möte blir den 20 september 2010, telefonmöte.

§ 11

Avslutande

Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
Vid protokollet
Justeras

Elisabeth Månsson Rydén
Sekreterare

Anders Ehnberg
Mötesordförande
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