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Styrelsemöten 
Styrelsen har under perioden haft fyra protokollförda sammanträden. 
 
Representation 
Lars Rombo har representerat SFR i det nordisk-skotska samarbetet för planering 
och sedermera genomförande av den första ”Nordic foundation course in travel 
medicine” (Nordic Initiative on Travel Medicine Education, NITME, 
www.nitme.org). Kursen startade i Bergen den 22 september 2012. LR har 
deltagit i ett möte. 
 
Lars Rombo och Helena Hervius Askling har representerat SFR i den 
vetenskapliga respektive organisatoriska kommittén för planering av den 
nordeuropeiska konferensen i resemedicin (NECTM), Dublin 6-8 Juni 2012 och i 
ett möte inför NECTM i Bergen juni, 2014. LR och HHA har deltagit i två möten. 
 
Beskrivning av genomförd verksamhet 
En resemedicinsk kurs genomfördes i Etiopien 3-12 februari 2012. Kursledare var 
Lars Rombo och Lars Lindqvist. Intresset var stort; 42 stycken anmälde sig till 
kursen som endast hade 16 platser. Alla kursdeltagare gav kursen ett 
genomgående gott betyg. Planering pågår kring en liknande kurs, preliminärt i 
Ghana januari 2014. 
 
Diskussionsforumet bevakas av styrelsen enligt ett uppgjort schema. Drygt 50 
frågor har inkommit till diskussionsforumet sedan september 2011, flera frågor 
har kommenterats mer än en gång. 
Under rubriken ”Aktuellt” på hemsidan har vi annonserat aktuella kurser och 
konferenser, lagt upp rapport från NECTM i Dublin, juni 2012 och information om 
vetenskapliga artiklar.  
 
Medlemsbrev från styrelsen har skickats ut halvårsvis. 
 
Under verksamhetsperioden har vi haft ett årsmöte, april 2012, då vi beslutade att 
räkenskapsåret skulle följa kalenderåret och årsmötena förläggs framöver till tidigt 
på våren. Därför omfattar denna verksamhetsberättelse ett kalenderår + de 
månaderna fram till årsskiftet från årsmötet i september 2011 

Antal medlemmar 
335 st varav 125 ännu inte hade betalt medlemsavgift 31/12 2012 
 
Medlemsavgift 100 SEK /år 

 


