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Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, som alla utom det konstituerande i
anslutning till årsmötet varit telefonmöten. Protokollen är publicerade på föreningens hemsida.
Hemsida har efter omarbetning och med den nye ansvarige utgivaren Anders Ehnberg varit
föreningen ansikte utåt med den äran. Internet är fortsatt ett ovärderligt verktyg i föreningens
arbete och i sina kontakter med omvärlden.
Arvidsjaurmötet 2005 har av Christer Andersson slutredovisats. Mötet i Arvidsjaur blev en stor
framgång för föreningen och inte minst arrangörerna. Christer och hans medarbetare gjorde en
storartad arbetsinsats och har för detta avtackats. Mötet gav ett ekonomiskt bra överskott inte
minst tack vare ett stort intresse och högt deltagande. Nivån för nästa möte i Strömsund har
därmed satts ännu ett snäpp högre
Föreningens kassör Lars Agreus har som president för Nordisk kongress för allmän medicin i juni
2005 på ett framgångsrikt och hedervärt sett representerat föreningen i olika sammanhang och
gjort god PR. Även C Made engagerades under kongressen som ordförande i symposiet med
glesbygdsanknytning med rubriken ”Island –medicine”.
Föreningen status har markant höjts i och med att föreningens ansökan till Svenska
Läkarsällskapet godkändes i oktober 2005. Ordföranden representerade och presenterade
föreningens särart och målsättning för fullmäktige och utan debatt klubbades vår association till
sällskapet igenom.
Förberedelserna för föreningens ”6: te Nationella glesbygdskonferens i Strömsund 2006”, har
avhandlats vid varje styrelsemöte. Förberedelserna har varit omfattande men inte utan problem
med vissa programpunkter.
Månatliga utskick av Rural Health på Medline distribueras via vår sekreterare till medlemmarna
och anslås på hemsidan.
Arbetstidslagen (ATL) kommer att få stora konsekvenser för sjukvården i glesbygd. Frågan har
diskuterats inom styrelsen.
Förarbete för att ordna en PHTLS kurs i föreningens regi har gjorts. Kursgivarna har angivit nästa
år som möjlig tidpunkt för kurs.
Föreningens kassör Lars Agréus rapporterar att ekonomin är god, intäkterna överstiger utgifterna
och nettot är positivt.
Styrelsemötena har varit välbesökta, och samarbetet mycket gott. Styrelsen ser optimistiskt på
föreningens framtid, glesbygdsmedicinarna behöver en röst, föreningens status som remiss organ
behöver stärkas.

Framgången ligger styrelsens förmåga att engagera målgruppen och organisera fler medlemmar.
Detta blir en viktig del i den nya styrelsens arbete
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