Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Tisdagen den 14 februari 2012

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Kristina Aggeborn
Peter Berggren
Anna Falk
Elin Khokhar
Lisa Månsson Rydén
Lars Agréus
Jari Havela

Anmält förhinder:
Saknas:
Adjungerade:

Styrelsen
Protokoll nr 2/2012
2012-02-14

Christer Andersson
Lars Carle
(Anders Ehnberg anmält förhinder)

§ 1 Välkomnande och anmälan övriga frågor
Anna Falk förklarade mötet öppnat.
Till dagens mötessekreterare valdes Anna Falk
§ 2 Föregående mötes protokoll
Styrelsen gick igenom föregående protokoll och lade det till handlingarna.
§ 3 Planering årsmöte Åre 25 – 26 april 2012
Praktiska rapporter: Kristina rapporterade från Fjällgården och planering för workshops där
och på Åre HC, samt framgångsrikt värvande av lokal middagstalare. Fjällgården vill ha en
lista på undantag från faktura för konferensmedverkan. Anna gör en fil över föreläsarna och
Kristina kan vara behjälplig om det utöver det behövs direkta kontakter med Fjällgården.
Programmet: Smärre ändringar i programmet, vidarebefordras av Anna till Anders Ehnberg.
Anders föreslås kontakta medverkande i panelen under torsdag fm och även ge förslag om
vars och ens inledande korta anförande. Anna sköter detta med Anders E samt kontaktar de
som ska medverka torsdag em. i sin roll som moderator.
PR: Kristina har fullgjort uppdraget om annons och artikel i Allmänmedicin 1/2012.
Lisa distribuerar inbjudan enligt de kontaktlistor hon har sedan tidigare. Peter stöter på
Christer A om att som tidigare använda universitetets nätverk av adresser i norra regionen
för utskick av inbjudan. Lars C ansvarar för att distriktsläkarportalen i Jämtland har
uppdaterat program. Elin, Lars och Kristina sprider inbjudan även genom personliga
påstötningar i Jämtland, liksom var och en i sitt eget landstingsområde använder alla
tillgängliga kanaler. Annonsen i LT ansvarar Lars A för som tidigare beslutats. Beslut att
avstå annons i Dagens Medicin, trots deras aktuella rabatt inför temanummer Allmänmedicin
bedöms det dyrt för vad det skulle ge. Lars C ansvarar för att lokala media kontaktas i tid för
att kunna bevaka konferensen
Årsmöte torsdag 26/4 8.00-09.30:Lisa sammanställer verksamhetsberättelsen, material från
Anna. Distribueras till styrelsen för synpunkter och godkännande. Kallelse skickas ut av
sekreterare Lisa senast en månad före.

§ 4 Kassarapport
Rapport från kassören upplästes och godkändes.
§ 5 Inga övriga frågor
§ 6 Nästa möte
Tis. 24/4 2012 kl. 19.00 Fjällgården Åre
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.
Vid protokollet

Justeras

Anna Falk
Mötessekreterare

Elisabeth Månsson Rydén
sekreterare

