Protokoll styrelsemöte Sv Förening för Glesbygdsmedicin
Måndag 11/9 2006, telefonmöte.
Närvarande : Anders Ehnberg, Curt Made, Lars Agréus, Christer Andersson, Thomas Löfgren
och Anna Falk (suppl., mötessekr)
Dagordning:
1. Artikeln till L-tidningen Anders’ förslag som tidigare sänts ut diskuterades. Smärre
förkortningar och ändringar antogs och Anders gavs mandat att ytterligare finjustera
innehållet och därefter kontakta Läkartidningen för om möjligt publicering i början av
oktober.
2.Kassörsrapport Kassören meddelar att föreningens ekonomi är god. Ett saldo på 160.136:-,
varav ytterligare några betalningar från årsmötet kan återstå. Medlemsvärvningen som alltid
en angelägen fråga.
3. Förslag till "anslagstavla" för lediga jobb i glesbygd på hemsidan. Anders har fått en
förfrågan om detta och styrelsen uppdrar åt honom att arbeta vidare med denna fråga
4. Representation vid Läkaresällskapets årsmöte 24/10 Curt Made är utsedd, Mikael
Kampitsch suppleant
5. Årsmöte V-norrland. Lägesrapport Thomas rapporterar att mötet blir 26-27/4 2007, med
start kvällen 25/4 för styrelsen och andra som har lång resväg välkomnas naturligtvis redan
onsdag kväll. Själva konferensen inleds torsd morgon 26/4 och avslutas fredag eftermiddag,
då erfarenheten från Strömsund har dämpat entusiasmen för att ordna ytterligare socialt
program på lördagen. Hotell Höga Kusten ( Hornöberget) är vidtalat och reserverat för
årsmötet, liksom ytterligare hotellrum på Hotell Kramm i Kramfors. Det vetenskapliga
programmet diskuterades. Uppdrag åt Christer att kontakt adj lektor Per Kristiansson i
Sundsvall samt åt Thomas att kontakta FoUenheten i Sollefteå. Anna kontaktar kolelgorna
Wennstig/Alsén om de kan bidra med sin presentation av sin prisbelönta STuppsats från förra
året om patientens förväntningar och farhågor inför läkarbesöket. Curt ska kontakta John
Wynn-Jones från UK, ledamot i glesbygdsmedicinska nätverket EURIPA om ev medverkan.
6. Övriga frågor
a) Läkaresällskapets tisdagssammankomst: Styrelsen diskuterar frågan och kommer fram
till att det är positivt för föreningen att tacka ja till inbjudan att hålla en
tisdagssammankomst våren 2007 på Läkaresällskapet. Innehållet skulle lämpligen vara
dels en presentation av Sv För F Glesbygdsmediicn, fakta kring vård i glesbygd, står
en nedmontering eller uppbyggnad på dagordningen ( ev rapport från tromsö skulle
ingå där?) samt ev också några ord kring utbildning sett ur glesbygdsperspektiv. Lars
har styrelsens uppdrag att besvara förfrågan och skissa på en presentation.
b) Föreningen är representerad i flera punkter på programmet för SFAMS höstmöte i
Umeå 8-11/11. Inga ändringar i planeringen är beslutade.
Mötet avslutades abrupt med att alla deltagare kopplades bort utan förvarning. Via mail
föreslog ordförande nästa möte till 9/10 kl 16.00

