Protokoll styrelsemöte Sv Förening Glesbygdsmedicin 2007 09 10.
Medverkande vid telefonmötet var Christer Andersson ,Karin Bernhardsson, Anders Ehnberg,
Anna Falk, Anders Lagerlöf, Thomas Löfgren
1.Kassarapport. Kassören Lars Agréus hade anmält förhinder till dagens möte, meddelat att
föreningen har 215.383 SEK på kontot. Frågan om att en del ska kunna överföras på ett mer
räntebärande konto återförs till kassören som uppmanas inkomma med konkreta förslag
avseende ränta, bindningstid etc. innan styrelsen tar ett formellt beslut om detta.
2. Protokollet från styrelsemötet i maj efterlyses. Ingen av de idag närvarande förde detta.
Ordf. forskar vidare.
3. Slutsummering Hornöberget. Alla räkningar är betalda. Thomas L meddelar att 3.000 kr
från deltagare från Sollefteå ska betalas in, sedan är alla intäkter klara. Slutligt netto får
rapporteras av kassören därefter.
4 Diskussion kring kursen ”Sviktande vitalfunktioner i primärvård”. Endagskurs, program
finns på hemsidan under referat från Hornömötet. Om kursarrangören står för kurslokaler och
arrangemangen lokalt kan det gå på drygt 2.000 i kursavgift om 18 deltagare.
Kursbeskrivning och bekräftad kostnad krävs, Christer efterforskar detta i ett utskick som vi
kan gå vidare med och skicka till huvudmännen. Förslag på kursplats :Storuman. Förslag på
februari månad 2008. Materialet som Christer får fram cirkuleras i styrelsen snarast för
kommentar. Därefter inbjudan i ordförandes namn till de fyra norrlandstingens
primärvårdsförvaltningar.
5 Resestipendium för Karin Bernhardssons deltagande i glesbygdsmedicinsk programpunkt
vid nordiska allmänläkarmötet på Island juni 2007. Beviljas och skall rapporteras på årsmötet.
Beslut: 2500 kronor beviljas.
6 Karin B har inkommit med ett förslag riktat till Läkarsällskapet:
Om ledarskapsutbildning för läkare.
Styrelsen är positiv till att detta läggs som motion från Sv. För. för Glesbygdsmedicin till
SLS. Karin formulerar vidare, är öppen för ev. ändringsförslag och tittar på hur motionen
formellt ska utformas och återkommer.
7. Övriga frågor. Nästa årsmöte planeras till 24-25 april 2008 i Järvsö. Lokala ansvariga
arrangörer kommer att inbjudas delta från och med nästa styrelsemöte.
Christer A undrar om något hänt kring professuren i glesbygdsmedicin som togs upp på
Hornöberget. Ingen information har kommit till oss om detta.
Anders E kommer att delta i möte i Stockholm ”Rekrytering av allmänläkare till
primärvården” och kommer där att framhålla den glesbygdsmedicinska modellens värde.
Nästa styrelsemöte tisdag 9 oktober
Vid pennan Anna Falk

