Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 6/2012
2012-06-14

Tid:

Torsdag 14 juni 2012

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Christer Andersson
Peter Berggren
Anna Falk
Anna Jansson
Tanya Ni

Anmält förhinder/ej
närvarande:

Anders Ehnberg, Lisa Månsson Rydén, Jari Havela, Meike Harmening

§1

Öppnande
Anna Falk förklarade mötet för öppnat.

§2

Val av mötessekreterare och justerare
Anna Falk utsågs att föra protokoll, Anna Jansson att justera

§3

Fastställande av dagordning och övriga frågor

§4

Dagordning fastställdes. Övriga frågor anmälda före mötet via mail fr ordf:
kommande möte Hemavan 24-25 sept. VLL inbjudan Almedalen samt
inbjudan SLS fullmäktige. Lars Agréus anmälde frågan om stipendium för
deltagande 12 Rural WONCA i Ontario, Canada i oktober.
Föregående mötes protokoll
Upplästes och godkändes

§5

Kassarapport
Tanya N kommer att få klar firmateckning med banken nästa vecka och
kontaktar då Carina Keskitalo för att ta över kassörsuppdraget. Återkommer
nästa möte med rapport från ekonomiska utfallet av Åremötet och
kassarapport.

§6

Planering årsmöte 2013
En mailförfrågan har gått till Vilhelmina, ej besvarad än. Peter Berggren lovar
snarast kontakta i första hand Dennis Hansson per telefon. Lokal arrangör
kontaktperson får då utses och datum fastställs så snart det är möjligt, liksom
att lämplig lokal och logimöjlighet finns. Därefter adjungeras kontaktperson till
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styrelsemöten fram till mötet. Förslag till innehåll workshop ultraljud,
vildmarksmedicin. Lars A har tankar kring Key Note speaker (Roger S?).
Arbetet med programmet återupptas inför nästa möte.

§7

Övriga frågor
SLS inbjudan fullmäktige. Lars A utses som representant
VLL Almedalen distribueras till medlemmar och deltagare på Åremötet,
Anna F.
Hemavan Peter B informerade styrelsen om förberedelserna för
Glesbygdsmedicinskt Centrums möte 24-25 september i Hemavan: Inbjudan
distribueras till medlemmar och våra kontakter från årsmötet 2012, ansvarig
Anna F. Christer A uppdras att sprida inbjudan i Norrbotten.
Stipendium 2012 Lars A föreslår att styrelsen i år utlyser stipendium för
deltagande i 12 Rural WONCA, värd Northern Ontario School of Medicine 9-14
oktober 2012. Stipendium har inte betalats ut sedan 9 Rural WONCA på Kreta
2009. Styrelsen beslutade därför
att 15.000 kronor reserveras för årets stipendium.
att
Lars A förser Anna F med fakta om konferensen i Ontario. så att stipendiet kan
utlysas till medlemmar snarast möjligt via mail och hemsida,

§8

Nästa möte

Beslutades till tisdag 28 augusti kl. 16.00

Vid protokollet

Anna Falk

Justeras

Anna Jansson
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