Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 5/2012
2012-05-22

Tid:

Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 16.00 – 17.15

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Anders Ehnberg från punkt 7 b
Anna Falk, ordförande
Meike Harmening
Anna M Jansson
Lisa Månsson Rydén
Tanya Ni

Anmält förhinder:

Lars Agréus
Christer Andersson
Peter Berggren
Jari Havela

§1

Öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat.

§2

Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor.

§3

Fastställande av dagordning
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.

§4

Föregående protokoll

§5

Föregående protokoll gicks igenom och justerades.
Summering av konferensen/årsmötet i Åre

§6

Anna Falk rapporterade att vi har fått in bra omdömen från konferensen och
årsmötet.
Lars Carle har gjort en sammanfattning som kommer att skickas ut till
samtliga i styrelsen genom Anna Falks försorg.
Kassörens rapport
Den nya kassören Tatyana väntar på att få klartecken som firmatecknar.
Ingen rapport förelåg till dagens möte då tidigare kassören ej lämnat rapport
till den nya kassören.
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§7

Verksamhetsplanering
a. Medlemsvärvning Vi har inte fått klart vilka som tillkom på årsmötet,
därför har vi inte klart för oss vilka som är medlemmar eller hur många
medlemmar vi har i dagsläget. Sekreteraren ansvarar för att uppdatera epostlistor, kassören håller sekreteraren uppdaterad kring nya medlemmar
samt vilka som har betalt medlemsavgift.
b. Hemsida
Vad gäller medlemsvärvning: Anna M Jansson föreslog ändringar på
hemsidan, dels hur man får information, hur man blir medlemmar samt vilka
som är välkomna som medlemmar.
Hemsidan: Anders Ehnberg meddelar att det inte i nuläget är möjligt att ändra
layout/strukturen i stort, däremot går det enkelt att lägga upp ny information.
Anders är kontaktperson.

§8

Nästa års konferens
Förslag att någon/några punkter riktas till andra yrkesgrupper, t.ex. en
workshop för sjuksköterskor.
Ingen kontaktperson finns än i Vilhelmina. Lokala läkarmöten finns för läkare i
södra Lappland o de ska försöka påbörja förberedelser den vägen.
Förslag till datum:
10 – 11 april eller 17 – 18 april eller 24 – 25 april. Lokala arrangörerna får
återkomma med förslag vad som passar bäst.
Styrelsen och arrangerande län, Västerbotten, representerat av Vilhelmina
och Glesbygdsmedicinskt centrum, delar ansvaret för årsmötet 2013.
Styrelsens vetenskaplige sekreterare, Lars Agréus, har huvudansvaret för det
vetenskapliga programmet men tillfrågar lokal FoU.kommitté.
Den lokala arrangören har inte programansvar men ansvarar för praktiska
arrangemang och är delaktig i utformningen av den politiska delen.
Styrelsen bjuder in nationella/Internationella föreläsare.
Förslag till praktiskt program:
UL inkl. FAST-protokollet
Akutrumsövning
Beslut: Anna Falk kontaktar Dennis Hansson, MLA/chefsläkare i Vilhelmina
och ger förslag på mötesdatum enl ovan.

§9

Möte i Hemavan 24 – 25 september
Inbjudan kommer.

§ 10

Övriga frågor
Inga övriga frågor var anmälda.

§ 11

Nästa möte

§ 12

Nästa möte bestämdes till 14 juni kl. 16.00 – 17.00.
Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén o Anna M Jansson

Anna Falk
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