Svensk Förening för Glesbygdsmedicin

Tid:

Måndagen den 11 maj 2015

Plats:

Telefon

Närvarande:

Lars Agréus, ordförande
Carola Alm
Martin Annberg, Dalarna, adj
Anna Falk
Lisa Månsson Rydén
Tanya Ni
Christer Wiklund
Sofia Åhman från § 8

Ej närvarande:

Peter Berggren
Anette Edin Liljegren
Anders Ehnberg
Meike Harmening
Mari Huhtanen

§1

Styrelsen
Protokoll nr 4/2015
2015-05-11

Öppnande med upprop
Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.

§2

Anmälan av övriga frågor och godkännande av dagordningen
Inga övriga frågor förelåg

§3

Val av justerare
Det beslutades
Att utse Anna Falk till att justerare

§4

Föregående protokoll
Föregående protokoll gicks igenom och justerades.

§5

Kassörens rapport
1. Kassören lämnade en muntlig rapport. Den stora
fakturan i Pajala är betald. Ca 10 fakturor är obet.
Vi går ut med påminnelsefakturor.
2. Vi har fortsatt inte fått in pengar från Region
Gävleborg för 2014 års konferens ännu. Lisa har
kollat upp detta.
3. Bokföringsprogrammet har ej kollats upp –
bordläggs till nästa möte.
4. Digitalt medlemskort kommer att tas fram.
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§ 6 Övriga rapporter
1. Vi var inte representerade på SLS fullmäktige då Lars fick förhinder
2. Anna rapporterade från SLS projektet ”En värdefull vård”. De håller
på och sammanställer ett material. Anna fick på senaste mötet bl a
genom att beskriva NOMS framhålla för arbetsgruppen att ett
annat sätt att utbilda - genom att redan på läkarutbildningen låta
studenterna ha sin bas ute på vårdcentral, enligt
glesbygdsmedicinsk modell - främjar framtida allmänläkare.
3. Nya Läkarutbildningen – Lars A har skickat ut detta material till oss
alla. Inga synpunkter framkom vid dagens möte.
4. Lars A ska vara med på ett symposium med Akutmedicinska
föreningen på Riksstämman.
§ 7 Årsmötet 2016, 6 – 7 april i Sälen
Martin har förankrat det hos sin verksamhetschef.
Förslag på ämnen från Sälen; Akutmottagningen i Sälen, Smärtlindring hos barn med nasalt
smärtstillande m.m.
Vilka resurser finns det lokalt? – Studierektorn är med i planeringen. Vi poängterar vikten av
ett administrativt stöd. Budget bör läggas upp i ett tidigt skede.
Planering;
a. Ordförande och vetenskaplig handledare ansvarar för programmet tillsammans med
styrelsen.
b. Lokala arrangörer kommer med förslag på lokala programinslag.
c. Lisa lovar att vara behjälplig vid praktiska frågor. Hon skickar projektplan till Martin.
Övriga förslag till programpunkter som framkom vid dagens möte;
Sjukvårdsministern, Lars kontaktar Peter
§ 8 Övriga frågor
1. Samtliga styrelsemedlemmar behöver vara medlemmar i Svenska
Läkarsällskapet. De som inte är det uppmanas bli medlemmar så
snart som möjligt.
2. Hemsidan – grunddesignen är låst och kan inte utvecklas. Vi
beslutade att Anders får ta fram ett förslag till en ny hemsida och
att han tar fram ett kostnadsförslag. Innehållsdiskussion togs på
detta möte. Förslag; Portal med projekt, engelsk version, koppling
till GMC, Forum där man kan lämna tips. Bordläggs till nästa
möte.
3. ST dagarna i allmänmedicin går i september 2016 i Kalmar.
4. Wonca Europe 2016 i Köpenhamn – detta bör vi redan nu fundera
på om vi inte ska delta där. Lars kollar med Peter om deltagande
via Euripa. I övrigt tar vi upp frågan igen på nästa möte.
§ 9 Nästa möte
Tisdagen den 25 augusti kl. 16.00
§ 10 Mötets avslutande
Ordförande tackade för visat intresse och förklarade mötet för avslutat.
Vid protokollet

Justeras

Lisa Månsson Rydén
Sekreterare

Anna Falk
Justerare
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