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Närvarande vid mötet varAnders E Lars A Tomas L Christer A Peter B Anna F

1. Kassörsrapport
kunde ej ges i detalj då kassören medverkade på resande fot. Betonades behov av
medlemsvärvning samt att medlemsavgifterna verkligen kommer in.
Hans Boberg beviljad ett förskott på 20.000 inför deltagandet på Rural WONCA i Nigeria.

2. Storuman, sista minuten rapport
meddelade Peter B att bägge dagarna var fullbokade, ev reservplats kan finnas. Han ser därför
att kursen kommer att gå ihop ekonomiskt. God reklam för föreningen att stå som arrangör.

3. Utbildningsmöte. ST + post graduateutbildning.
Västerbottens Läns Landsting avsätter 500.000 kr för att utveckla utbildningen i
glesbygdsmedicin. Styrelsen ska snarast inkomma med ansökan. Ett förslag ska utformas av
Peter B och Anders E samt Christer A och presenteras på nästa styrelsemöte. Diskussionen
rörde förslag till att utforma SK-kurs i glesbygdsmedicin, ev studierektorskap för
glesbygdmedicinsk utbildning, om ett regionfinansierat lektorat i glesbygdsmedicin knutet till
Allmänmedicinska institutionen i Umeå kunde vara ett förslag. Beslutades att beträffande
STutbildningen skulle de medlemmar som har möjlighet att träffas i samband med
Storumankursen ställa samman ett förslag som kan diskuteras och revideras i samband med
Nationella konferensen och årsmötet i april. Till grund för detta finns föreningens redan
nedskrivna förslag till behov av utbildning för STläkare i allmänmedicin som ska komma att
tjänstgöra i glesbygd, samt de riktlinjer som kommer kring nya STutbildningen. Kontakt ska
upprätthållas med SFAM i denna fråga.

4. Järvsö.
Då Lisa ej var närvarande gick mötet bara igenom en del praktiska förberedelser som att
konferensavgiften, 1.000 kr, och betalningsrutin tydligare ska framgå på hemsidan.
Mailbombning med inbjudan har skett, men personliga påminnelser åligger medlemmar i de
olika landstingen att följa upp. Anders E skulle se till att inbjudan till landstingens
primärvårdsledning skulle skickas ut omgående. Styrelsen ska bokas in på samma boende
(Järvsöbaden?) onsdag kväll. Lars A tog upp frågan om föreningen kan finansiera
boendekostnader för de styrelseledamöter som inte kan räkna med att arbetsgivaren betalar
övernattning för deltagande i styrelsearbetet och årsmötet. Styrelsen ansåg att detta troligen
kan bejakas i de fall man ej kan få finansiering på annat sätt.

5 Övrigt
Information om att nästa Rural WONCA – efter årets i Nigeria – kommer att hållas på Kreta
juni 2009 och att vi ska flagga för detta på hemsidan
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