Telefonmöte styrelsen för Glesbygdsmedicin.
Hållet 060612 klockan 16.00Medverkande : Anders Ehnberg, Lars Agre´us, Kåre Persson (mötessekr), Tomas Löfstedt,
Christer Andersson, Anna Falk,
1: Strömsundsmötet. ett lyckat möte, ekonomisk framgång liksom medicinskt och socialt.
Nöjda medlemmar samt sponsorer. Nettot ej ännu kalkylerat. Bekymmersamt att
Läkarförbundet inte kunde delta i diskussionerna, särskilt angående ATL.
2: stadgeändringsförslag. LA föreslår att paragraf 3 ändrad, att all korrespondens går via
Email.Undantag är om medlemmen begär att få kallelse till årsmötet, i så fall per post.
Revisorsval varje år (en person) med mandatperiod 2 år.
3: kassarapport / medlemsläge. kassaläget -saldo 95371 per sista April. Sen årsmötet 3 nya
betalande medlemmar. Listan med betalande medlemmar ej ännu helt genomgången.
4: Tisdagsmöte läkarsällskapet. 1.5 timme med efterföljande middag. Vi är välkomna om vi
kan hitta ett tema/ämne med substans och relevans rörande glesbygsmedicin. LA tar reda
närmare på formerna för ett sådant möte. Föreläsning/diskussion? Berätta om organisation,
mål, verksamhet. Jämföra mellan olika verksamheter / täckningsgrad i Sverige eller i andra
länder . CA börjar fundera...
5: arbetstidslagen. AE berättar om intevju i Dagens Samhälle (Kommunal +
Landstingpolitiker i landet) samt Mittnytt. CA haft kontakt med primärvårdschef i
Västerbotten. Norrbotten- oklart läge för hösten angående konsekvenser-avsteg från ATL
oklart. Västerbotten likaså. Osäkert om vi i föreningen bör försöka påverka nu i sommar ,
Läkarförbundet tycks ha en annan åsikt än medlemmarna (se sista läkartidningen), finns ingen
tydlig policy från vare sej Läkarförbundet eller Landstingsförbundet. AE författar kort
skrivelse/insändare till Läkartidningen eller liknande för att väcka frågan, gäller vår
arbetsmiljö och i förlängningen försämring för patienten. Lagen kan hota glesbygdsmedicin i
sin helhet. KM / LA ringer Läkarförbundet.
Frågan tas upp på nytt nästa möte.
6: vad gör ma mä pärningan? LA bekymrad över medlemsrekryteringen, använda en del
pengar för att kampanja in fler medlemmar? Broschyr? AE kontaktar reklambyrå för föslag
liksom LA. LÄkarstämman (Via landsting med glesbygdsprofil?). TH hör med LVN. Via
Läkarsällskapet? LA kollar. Diskussion om att sponsra resa till Wonca (8-15/9 i Seattle)?
7: mötet i VästerNorrland lägesrapport. TL planerar styrelseträff 25/4. Mötet 26-27/4. Offert
lämnad av Hotell Hornöberget Höga kusten . Boende även på hotell Kramm i Kramfors.
Totalpris 2800 ungefär per person för 2 nätter, att förhandlas vidare. Middag Mannaminne.
Sociala programmet och vetenskapliga programmet må fortsatt diskutera. LVN sponsrar
sannolikt med både pengar och deltagande. Vi spinner vidare...
(LVN = landtinget Västernorrland)
8: övriga frågor. Inga.
9: nästa möte beslutas preliminärt till 11/9 klockan 16.00
Mötet avslutat.
Kåre Persson scripsi

