Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 7/2012
2012-08-28

Tid:

Torsdag 28 augusti 2012

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Falk
Meike Harmening
Tanya Ni

Anmält förhinder:

Christer Andersson, Lisa Månsson Rydén, Dennis Hansson (adj) , Jari
Havela, Anna M Jansson

§1

Öppnande
Anna Falk förklarade mötet för öppnat.

§2

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

§3

Fastställande av dagordning och övriga frågor
Dagordning fastställdes. Ingen lokal arrangör närvarande för deltagande i
mötet. Två övriga frågor anmäldes, om distribution av inbjudningar och om
styrelsens telefonmöten.

§4

Föregående mötes protokoll
Upplästes och godkändes. Styrelsen godkände Lars A och Anna F:s arbete
med stipendiet till WONCAmötet i Ontario och beslutet att utse Mattias
Svensson, Åre till stipendiat 2012. Peter B rapporterade från Almedalen.
Viktiga kontakter knöts. Tydligt intresse för distanstekniken.

§5

Kassarapport
Tanya Ni redogjorde för sina försök att få alla nödvändiga uppgifter från förre
kassören, som hon måste ha för att kunna få tillgång till bankkonton, samt
pärm med räkenskaper och medlemsförteckning. Har utan detta inte kunnat
lämna kassarapport eller ekonomisk summering av årsmötet 2012. Peter
Berggren lovar hjälpa till så kassören kan återkomma nästa möte med
rapport.
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§6

Planering årsmöte 2013
Hotellet i Vilhelmina är vidtalat av Dennis Hansson och kan rymma både
konferens och boende. Att göra lista:
Vi behöver fastställa fler lokala arrangörer. Därefter få in offert på
arrangemang och definitivt spika datumen 17-18 april 2013. Lokal arrangör
kontaktas av Peter B.
Föreslagen KN speaker Roger Strasser. Temaförslag Glesbygden som
akademi. kontaktas av Peter B
Utforma programpunkt om ultraljud. Avhandlingar finns om distriktsläkares
inställning till ultraljud på vårdcentral, samt om decentraliserat ultraljud(KI)
Kursledning från Skottland tillfrågas. Praktiska moment. Peter B och Meike H
håller i kontakter med tänkbara deltagare
Radiolog som kan delta? Lars A söker namn
Rapport från mötet i Ontario Mattias Svensson vidtalad av Anna F
Arbetet med programmet återupptas inför nästa möte.

§7

Övriga frågor
En del inbjudningar till våra medlemmar från närstående organisationer eller
av intresse för glesbygdsverksamma behöver ibland distribueras snabbt. En
förbättring som beslutades var att hemsidan får en flik Kalendarium.
Frågan om billigare telefonmöten, som diskuterats tidigare, togs upp av Anna
F. Ingen i styrelsen har inkommit med förslag. Vi behåller det vi har som
fungerar bra från alla telefoner och inte begränsar antalet deltagare.

§8

Nästa möte

Beslutades till tisdag 2 oktober kl 16.00

Vid protokollet

Anna Falk

Justeras

Tanya Ni
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