Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Måndagen den 20 september 2010

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Kristina Aggeborn
Christer Andersson
Anders Ehnberg
Carina Keskitalo från § 6
Lisa Månsson Rydén

Anmält förhinder:

Lars Agréus
Peter Berggren
Anna Falk
Elin Westin

§1

Styrelsen
Protokoll nr 9/2010
2010-09-20

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
Ingen redovisning föreligger. Markus har dock varit i kontakt med vår kassör
och redovisning kommer.

§6

Kassörens rapport
Carina Keskitalo lämnade följande kassarapport: plusgiro 63 947 kr,
sparkonto 50 090 kr, räntefond 103 307 kr.
Det beslutades
Att godkänna kassörens rapport.
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§7

Fråga om ansvarsfrihet
Ett svar har inkommit på utskicket ang frågan om ansvarsfrihet och den
medlemmen ansåg att styrelsen skulle få ansvarfrihetDet beslutades
Att i och med detta så anser styrelsen att vi har fått ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2009.

§8

Mötet i Stockholm 18 – 19 maj 2011
Kristina Aggeborn ställer upp som adjungerad lokal arrangör. Hon och Lars
Agréus får i uppdrag att söka intressanta forskningsprojekt. Vi diskuterade
bl.a ett inslag om Borrelia. Christer Andersson fick i uppdrag att kontakta
Professor Johan Berglund ang medverkan.
Vi diskuterade även förslag till politiskt program. Tema: Hur kan vi visa vad vi
gör? Bl.a. kanske ACG systemet angående vårdtyngd kan presenteras.
Vid föregående mötet ansåg styrelsen 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.”

§9

Läkarstämman
Angående 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 Lars Agréus representerar föreningen.

§ 10

Rapporter
-

§ 11

Anders berättade att han och Elin ska prata på SFAMs höstmöte i Åre
På Allmänmedicinskt Forum så ska Peter hålla i ett seminarium.

Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg

§ 12

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

§ 13

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Månsson Rydén
Sekreterare

Anders Ehnberg
Mötesordförande
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