PROTOKOLL STYRELSEMÖTE Svensk förening för Glesbygdsmedicin 20100127
Telefonmöte.
Närvarande: Anders Ehnberg, Lisa Rydén, Peter Berggren, Christer Andersson, Anna Falk
samt under § 4 adjungerade Markus Beland och Peter Olsson
1. Ordförande hälsar välkommen
2. Föregående protokoll, åtgärdslista
Från föregående möte togs frågan om resestipendium upp, Anna föreslog att ett tänkbart
mål för nästa utlysande av stipendium skulle vara medverkan i allmänmedicinmötet i
Tromsö 14-17 juni 2011, vilket styrelsen tillstyrkte. Föregående protokoll lades till
handlingarna.
3. Anmälan övriga frågor. Peter anmäler en kort rapport om kommande resa till Tromsö.
Punkten 5 Kassarapport utgår, Carina K anmäld förhindrad. Därmed fastställdes
dagordningen
4. Jokkmokksmötet - samarrangemang SFAM och SFGM
Gemensam anmälan till Jokkmokk ska ske på angiven länk till Position Jokkmokk. 3,000
kr täcker medverkan i hela programmet. Både SFAMs och våra program ligger på resp.
hemsidor, ska formuleras så att ingen tvekar om gemensam anmälan och kostnad för
bägge arrangemangen, uppdateras snarast av Markus för SFAMs räkning, av Anders E.
för vår. Båda arrangörer delar på kostnader och eventuellt överskott därefter delas lika.
Christer A skickar ansökan till läkemedelskommittén för medel till mötet.
Vad gäller annonsering tar Lisa emot uppdraget att via sin kontakt på Läkartidningen
försöka få in annons. Text ungefär som på beskrivningen på Position Jokkmokk, bild som
på vårt flygblad nov 2009.
Utskick om mötet till alla medlemmar i bägge föreningarna. Anders dessutom till
pressansvariga i landstingen.
Föreläsare som ej är allmänläkare bjuds på resa, kost och logi och betalar ej
konferensavgift. Christer ansvarar för kontakt med M Castrén och T Visborg och anmäler
dem.
Anders ansvarar för inbjudan till landstingsrepresentanter. Mötet står för kost och logi.
Avseende föreningens årsmöte är detta utlyst i och med inbjudan till mötet.
Valberedningen (Curt Made, Lars Carle och Elin Westin) förutsätts ha påbörjat sitt arbete.
Sista styrelsemötet för verksamhetsåret utlyst till kl 20.30 i Jokkmokk.
5. Bordlagd
6. Anders redogör för sin genomläsning av en artikel av Lars Carle om vikten av ATLS
och att föreningen står bakom att ST allmänmedicin i glesbygd går denna kurs.
7. Peter berättar att han Leif Persson ska resa till Tromsö i vår för att fortsätta
kontakterna från mötet i Hemavan. De ska berätta mer om sjukstugeorganisationen
och hoppas på att komma vidare i planerna på utbyte över gränserna med Nordnorge
och Skottland för ST allmänmedicin med glesbygdsmedicinsk inriktning.
Nästa styrelsemöte telefonmöte 24/2 kl 16.00
Vid pennan Anna Falk, suppleant

