Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Tisdagen den 16 december 2014

Plats:

Telefonmöte

Närvarande:

Lars Agréus, ordförande
Peter Berggren
Anna Falk
Meike Harmening
Anna Jansson
Lisa Månsson Rydén
Christer Wiklund
Sofia Åhman

Adjungerad:

Thomas Schimke

Ej närvarande:

§1

Styrelsen
Protokoll nr 10/2014
2014-12-16

Anders Ehnberg
Carola Alm
Tanya Ni

Öppnande med upprop

Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.
§2

Anmälan av övriga frågor och Godkännande av dagordningen

Dagordningen gicks igenom, en övrig fråga anmäldes.
Det beslutades
Att fastställa nedanstående dagordning.
§3

Val av justerare

Det beslutades
Att utse Peter Berggren till att justera protokollet.
§4

Föregående protokoll

Protokoll 9 justerades och lades till handlingarna.

§5

Kassörens rapport

Kassörens rapport lästes upp och godkändes. Inga förändringar sedan förra mötet. Fortsatt ingen
redovisning från mötet i Järvsö från Landstinget Gävleborg.
§6

Övriga rapporter

1. Peter rapporterade från en internationell konferens (med bl.a. föreläsare från Australien) som
handlade om Glesbygdsutveckling dag 1 och dag 2 olika workshops, FoU arbeten m.m. 70
deltagare på den internationella delen och ett 30 tal deltagare på dag 2.
2. Lars informerade om att han idag hade blivit kontaktad av en kirurg, Olof Brattström, som
utreder ”hanterande av traumafall”. Han ville också få besked om vad Glesbygd var för något.
3. Peter rapporterade från ett möte i början av december där man gjorde i ordningen en
”projektportfölj”. Detta är ett omfattande arbete.
.
§7

Årsmötet 2015

Årsmötet 2015 gicks igenom. Plats; Pajala. En lokal konferensarrangör hjälper till med mötet.
Plats kommer att finnas för ca.70 personer. Datum för konferensen 25-26/3, start morgon 25/3.
Uppresa 24/3 em, hemresa 26/3 em.
Programförslag – se bifogat dokument.
Deltagaravgifter; 4000 kronor, 2500 kronor för utbildningsläkare.
§8

Övriga frågor

a. Valberedning - Lisa kontaktar
b. Artikel – Allmänmedicin, Glesbygdsmedicin i Norden. Tidningen
Allmänmedicin ska komma upp till Storuman inom kort.
c. Sidotjänstgöring i Glesbygd – bordlades till nästa möte
d. Dalarna – det har börjat några ST i Särna och de vill göra reklam
för sig på ST dagarna i Malmö. Mailet vidarebef till Christer som
tittar på det hela och kontaktar dem.
e. ST dagarna – Christer och Peter åker ner.
§ 11

Nästa möte

Tisdagen den 27 januari kl. 16.00
§ 12

Mötets avslutande

Ordförande tackade för mötet och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén

Peter Berggren

sekreterare

Lars Agréus
ordförande

