Protokoll styrelsemöte Svensk förening för Glesbygdsmedicin 2007 04 02
Anders Ehnberg, Lars Agréus, Christer Andersson, Karin Bernhardsson, Thomas
Löfgren, Anna Falk
Ekonomi och kassarapport:
Lars A meddelar att föreningen på kontot har 159.398 kr. Hittills har annonsering av
kommande årsmöte kostat 38.250. Styrelsen har försökt få till stånd ett särskilt konto för
årsmötet men då detta försvårats av banken och inte kunnat genomföras i tid betalas
fakturor löpande från föreningens konto och direkta kostnader sammanställs efter
genomfört möte för utbetalning enligt överenskommelse.
Arrangörerna har hemställt till Landstinget Västernorrland om ekonomisk garanti för
årsmötet och muntligen beviljats 70.000 kronor från Primärvårdens ledning. Thomas
Löfgren har följt uppmaningen därifrån att söka pengar från Läkemedelskommittén i
Landstinget Västernorrland och idag har mail kommit att 35.000 kr beviljats som stöd till
oberoende terapiinriktad fortbildning.
Representanter för samma tre läkemedelsbolag som förut haft utställning vid sidan av
årsmöteskonferenserna (Astrazeneca, Sanofi-Aventis och Schering-Plough) har haft
kontakt med Thomas Löfgren och en skriftlig överenskommelse kommer att utformas
som föregående år kring detta, i enlighet med gällande riktlinjer.
Kostnaderna för styrelsens telefonmöten måste i fortsättningen faktureras föreningens
konto.
Gäller från och med detta möte.
Styrelsen har beviljat att med kand med särskilt intresse för glesbygdsmedicin kan få
ansöka om att delta i årets möte utan att betala konferensavgiften på 1000kr, föreningen
står för detta som en uppmuntran till blivande yngre kollegor. Hittills har en medkand
anmält sig.
Mötet på Hornöberget:
Diskussion och information kring praktiska frågor. Karin B kontaktar kollegorna från
Ljusdal innan mötet ang anmälan, logi, så allt är klart. Anders E samma uppdrag
gentemot föreläsare Sigvard Olsson. Anna F ansvarar som förut för föreläsarna från
Ånge och Sundsvall.
Fortfarande saknas representant från Ylän på fredag 27/4 om glesbygdsmedicinens
framtid och visioner. Thomas L stöter på Lennart Moberg igen om ersättare.
Föreningens årsmöte
är stadgeenligt utlyst. Valberedningen har kontaktat flera personer och allt är i ordning
inför årsmötet.
Nästa styrelsemöte sker på Hotell Höga Kusten onsdag kväll 25/4
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