Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 6/2011
2011-06-20

Tid:

Måndag 20 juni 2011

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Kristina Aggeborn
Christer Andersson
Anna Falk
Jari Havela

Anmält förhinder:

Carina Keskitalo, Lisa Månsson-Rydén, Peter Berggren

§1

Öppnande
Anna Falk förklarade mötet, som ersätter styrelsemötet utlyst till 9/6, för
öppnat.

§2

Anmälan övriga frågor
Christer rapporterar från Norrbotten om tankar på Närsjukvård utifrån
glesbygdsmodell.

§3

Föregående mötes protokoll
Upplästes. Godkändes.
Föregående protokoll, åtgärdslistan
Föreg. möte §7: Anna F har haft mailkontakt med Lisa Kurland. Vi är
välkomna till SWESEMS nationella möte i Akutsjukvård i Helsingborg 20-21
oktober. Styrelsen vill utse Elin K. att åka som representant. Anna ktr. om Elin
kan. Föreningen föreslås betala konferensavgift samt bidra till resa och logi.
Om vårt nästa årsmöte i Åre blir 19-20 eller 26-27 april 2012 kan beslutas
först efter sommaren, då lokala arrangörer kan ge besked om vilken av
helgerna som är organisatoriskt och lokalmässigt möjlig.
§8: kallelse till möte 9/6 utgick men endast 2 deltagare anslöt sig (Anna och
Elin) varför dagens extramöte utlystes i stället.

§4

A Kassarapport
Uppsköts till nästa möte, då Carina ej hade möjlighet att delta idag.

§4

B Medlemslistan
Enligt Carinas utskick 18/5 har många inte betalat medlemsavgift. Anna F och
Carina får i uppdrag att formulera och skicka ut en påminnelse till medlemmar
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och deltagare på våra årsmöten.
§5

Årsmötet 2011
Summering: Alldeles för få deltagare. Bra program, lyckad kvällsaktivitet.
Mötets beslut att lägga 2012 års möte i Åre bör leda till bättre deltagarantal.
Fortsatt summering som en punkt på nästa styrelsemöte.

§6

Verksamhetsplanering
Nästa årsmöte bör för att öka deltagande från ST-läkare utformas så att vissa
delmål berörs. Vi bör använda oss av möjligheten till praktiska
utbildningsmoment och i lärandedelen ta fasta på den stora efterfrågan på
glesbygdsmedicinsk akutvårdskurs. Fortsatta beslut kring inriktningen på 2012
års möte vid nästa styrelsemöte.

§7

Övriga frågor
Christer rapporterade kring arbetet med framtida utformning av sjukvården i
Norrbotten, där det finns vissa indikationer på att landstingets centrala
närsjukvårdsgrupp ser att primärvården stärks och den glesbygdsmedicinska
modellen med bred allmänmedicinsk kompetens, hög täckningsgrad och
sjukstugeplatser blir upplyft.

§8

Nästa möte
Beslutades till tisdag 6 septemberkl 17.00

Vid protokollet

Anna Falk

Justeras

Christer Andersson
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