Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Onsdagen den 16 mars 2011 kl. 16.00 -

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Christer Andersson
Anders Ehnberg
Anna Falk
Carina Keskitalo
Lisa Månsson Rydén

Anmält förhinder:

Kristina Aggeborn
Peter Berggren
Elin Khokhar

Styrelsen
Protokoll nr 3/2011
2011-03-16

§ 1 Öppnande o val av sekreterare
Anders Ehnberg förklarade mötet öppnat.
§ 2 Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
§ 3 Föregående protokoll och åtgärdslistan
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.
§ 4 Anmälan övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 5 Kassörens rapport
Kassören har skickat ut ekonomisk rapport före mötet.
Denna gicks igenom och godkändes.
§ 6 Mötet i Stockholm 18 – 19 maj 2011
- Anders har nu pratat med Läkarsällskapet och fått ett pris på lokalhyra och mat och den
anmälningsavgift som vi tidigare har beslutat om täcker dessa kostnader väl.
- Inbjudan är utskickad till alla landsting samt via Christer Andersson till DL i norra regionen
- Verksamhetsberättelse och dagordning för årsmötet förbereds av Lisa som sen skickar det
till Anders för komplettering.
- Kvällsprogram – ångbåten som vi har planerat fungerar inte att hyra då den är bokad denna
kväll. Lasse återkommer med förslag på annat program till kvällen.
- Programmet gicks igenom och justerades. Christer skickar ut ett nytt justerat program.

- Boende får varje deltagare boka själva.
Vi beslutade att
ha ett styrelsemöte under mötet före torsdagens årsmöte.
§ 7 Rapport SK-kurs
Carina rapporterade från SK-kursen. Det är fyra ST - läkare som är från norr om Stockholm,
övriga är från VC i städer från Stockholm och söderut av 16 deltagare.
Vi beslutade att
- från styrelsen föreslå att ST-läkare från de norra landstingen ska prioriteras.
- en utvärdering av denna SK-kurs görs på nästa möte.
§ 8 Övriga frågor
Inga övriga frågor förelåg.
§ 9 Nästa möte
Det beslutades
Att nästa möte blir 19 april kl. 16.00.
§ 10 Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Justeras

Elisabeth Månsson Rydén
Sekreterare

Anders Ehnberg
Mötesordförande

