Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Styrelsen
Protokoll nr 2/2013
2013-02-12

Tid:

Tisdagen den 12 februari 2013 16.00 – 16.56

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus
Peter Berggren
Anders Ehnberg
Anna Falk, ordförande
Lisa Månsson Rydén
Tanya Ni

Adjungerade
Anmält förhinder

§1

Dennis Hansson, Vilhelmina
Meike Harmening
Christer Andersson
Jari Havela
Anna M Jansson

Öppnande
Anna Falk förklarade mötet öppnat.

§2

Anmälan av övriga frågor
Årsmötet.

§3

Fastställande av dagordning o val av justerare samt mötesskereterare
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
Att adjungera Dennis Hansson till mötet
Att välja Lisa Månsson Rydén till mötessekreterare och Peter Berggren till
justerare

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll godkändes.

§5

Kassörens rapport
Kassör Tanya Ni rapporterade om behållningen på konton och fonder. Vidare
diskuterade vi redovisning inför årsmötet.

§6

Planering årsmöte 2013

Dennis Hansson fick fråga från Christer om ev. specialpris på logi för deltagare. Hör
med hotellet. Anna F har överlagt med hotell Vilhelmina och satt sista anmälningsdag
i samråd med dem till 4/3, samt bekräftat att anmälningar sker via hotellets
hemsidesformulär. Tills vidare (fram till 27/3) åtar sig Anna F att konferera med
hotellets konferensansvariga för att reda ut vilka vi bjuder in och andra
kostnadsfrågor.
Anna F hade innan mötet skickat ut ett utkast till programförslag som låg som grund
för programdiskussionerna som följde. Peter och Meike har klart med
17/4 onsdagens inledande punkt om ultraljudsundersökning i PV läkarens
händer. 	
  
Stationerna med praktisk demonstration av ultraljudsapparater, Fyra företag
kommer o visar UL utrustning. Rum bokade åt de som kommer från Skottland. Peter
och Norbeth är instruktörer med inriktning på ytterligare övningsstationer med
akutkursdocka. A-HLR kvarstår.
Onsdag eftermiddag; Termin 10 arbeten 2 st. är klara, om inte den tredje studenten
kommer så kan handledaren redovisa dennes, därefter tid där för Lars Carles
intervju om datastöd eller datastörd. Som avslutning Mattias Svensson rapport
från konferensen i Ontario oktober 2012. Båda dessa är klara.
Torsdag morgon 18/4: Föreningens årsmöte.
Forts. program: Huvudtalare Roger Strasser följt av panelinlägg, diskussion om
glesbygdsmedicinens möjligheter och behov. Möjlighet för inbjudna gäster från
landsting och kommun att utbyta erfarenheter och förhoppningsvis dra upp planer för
att rekrytera och behålla. Dr Strasser får åter ordet ca 30 min före lunch. Moderator
för fm Anna Falk.
Efter lunch Katastrofmedicinskt avsnitt. Erfarenheter från Malåolyckan, Anna
Jansson. Katastrofsamordnare Carina Clemin från Gävleborg redovisar för deras
kursupplägg. Lisa ansvarar för att de överlägger kring upplägget av denna punkt.
Anna har föreslagit att Roger Strasser har bjudits in till Umeå. Peter och Christer
arbetar nu för ett program tisdag 16/4 i Umeå.

Forts punkt 6
Barbro Westerholm kan ej komma.. Övriga inbjudningar till den mer
glesbygdsmedicinskt politiska delen är i dagsläget i följande läge; från Västerbotten
kommer Håkan Larsson, PV Chef, ej klart vilken politiker som kommer. Från
Jämtland kommer Olle Chrismansson, PV Chef och från Västernorrland så har Anna
bjudit in Primärvårdsdirektör Markus Kallioinen men ej fått svar. Christer har ev.
namn i Norrbotten. Inbjudan gäller att lyssna på förmiddagens föreläsning samt delta
i paneldebatt. Lisa skriver och frågar tjänsteman från Gävleborg.
Anna F har svarat för att SFAM o Läkartidningens kalendarium har fått information.
Vidare har hon inbjudit Akutmedicinföreningen.
Sponsring – Anna rapporterar om vilka sponsorer som är aktuella. Vi diskuterade
också att i programmet skriva in att i samband med fika och lunch så finns utställare
att besöka.
Vi beslutade att:
- Lisa kontaktar tjänsteman i Gävleborg.
- Peter o Christer kontaktar universitetet.
- Lisa skickar ut nya programmet o påminnelse om medlemsavgift.
- Alla ansvarar för PR.
- Lars kontaktar Läkarsällskapet för utlägg på deras hemsida.
Glesbygdsmedicinskt centrum, såväl Storuman som Vilhelmina, kommer att ha en
monter och göra reklam för sig.
§7

Övriga frågor
Årsmötet – Dagordning, verksamhetsberättelse skrivs av Lisa och Anna.
Förvaltningsberättelse görs av Tanya, hon skickar den till revisorerna i god tid
före årsmötet. Kallelse är redan utskickad.

§8

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till onsdagen den 20 mars 2013 kl. 16.00.

§9

Avslutande
Ordförande förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén

Peter Berggren

