
Verksamhetsberättelse 

2013.01.01-2013.12.31 

 

Svensk Förening för Resemedicin (SFR) 

Verksamhetsberättelse 2013.01.01- 2013.12.31 

Styrelsens sammansättning under perioden: 
Ordförande: Helena Hervius Askling 
Vice ordförande: Christer Monthan 
Sekreterare: Annika Holm 
Kassör: Per Benno 
Ledamöter: Anna Gutniak och Ulrica Sand- Höglund 

 
Styrelsemöten 

Styrelsen har under perioden haft 4 protokollförda sammanträden. 
 

Representation 

Lars Rombo (t.o.m maj) och Helena Hervius Askling (HHA) har representerat 
SFR i den vetenskapliga respektive organisatoriska kommittén för planering av 
den nordeuropeiska konferensen i resemedicin (NECTM) i Bergen juni, 2014. 
HHA deltog i ett planeringsmöte i samband med internationella föreningen för 
resemedicins konferens i Maastricht maj 2013. Övrig planering har skett via mail 
och telefon. 
 
Lars Rombo representerade föreningen i dåvarande Smittskyddsinstitutets 
malariaprofylaxgrupp fram till oktober 2013. Marika Hjertqvist på 
Folkhälsomyndigheten, sammankallande, kontaktar föreningen inför nästa möte 
angående ny representant för föreningen. 
 
Lars Rombo tackade nej till fortsatt arbete med NITME (se nedan). 

 

Beskrivning av genomförd verksamhet 
 
Utbildning 
 
Planering av resemedicinsk kurs i Ghana januari 2014 har upptagit mycket av 
styrelsearbetet. 
 
I samband med årsmötet hade vi föreläsningar av Lars Rombo (Ska vi 
rekommendera Loperamid till våra resenärer?), Carsten Schade-Larsen 
(Hepatitrisk hos danska resenärer) och Per Benno som demonstrerade ett 
webbaserat journalsystem för vaccinationer. 
 
NITME- (Nordic Initiative on Travel Medicine Education) kursen i Bergen hade 
tyvärr för få deltagare till andra omgången av kursen, varför denna ställdes in. Vid 
förfrågan angående framtida kurser och engagemang ansåg styrelsen att det inte 
fanns någon stor efterfrågan på denna typ av längre akademiska kurser på 
engelska utan snarare kortare kurser på svenska, som är anpassade efter 
svenska förhållanden och riktlinjer. Vi meddelade därför vår norska systerförening 
att vi inte längre stödjer denna kurs. 
 



Styrelsen stöder Lars Rombo och Lars Lindqvist kurser i vaccinationer och 
resemedicin. Föreningens medlemmar fick 100 kr rabatt på ordinarie kursavgift på 
uppföljningskursen i november. Föreningen erhåller dessutom 50 kr / anmäld 
medlem till kurserna. 
 
Diskussionsforumet bevakas av styrelsen enligt ett uppgjort schema. Ett 20-tal 
frågor har inkommit under året. 
 
Hemsidan 
Hemsidan har uppdaterats tekniskt för att enklare kunna registrera medlemmar, 
organisera utskick, e-post adresser mm , men dessutom för att medlemmarna 
själva ska kunna logga in och kontrollera sin medlemsstatus, se 
medlemsbetalningar etc. 

Övrigt 
Styrelsen har antagit en policy angående ersättning för resa/uppehälle i 
samband med möten som kan sprida kunskap inom området till våra medlemmar: 

"SFR kan besluta att ersätta styrelsemedlem eller medlem för kostnader i 
samband med resemedicinska möten, kongresser, kurser etc., i det fall personen 
reser som unikt ombud för SFR och företräder enbart SFR´s intressen i samband 
med det aktuella evenemanget. Styrelsen kan också - för att kunna presentera 
aktuell resemedicinsk information till sina medlemmar - besluta att ersätta ett av 
styrelsen utsett ombud för artikel, sammanfattning, presentation etc. från 
kongress, möte eller annat resemedicinskt evenemang. Uppdraget kan antingen 
initieras av SFR:s styrelse eller ansökas om av medlem i SFR. 
Med ansökan skall program och beräknade kostnader bifogas. Uppdraget och 
kostnaderna skall godkännas av styrelsen på förhand, och styrelsen beslutar hur 
stor ersättning som kan utgå för det aktuella uppdraget. En redovisning av den 
information som ombudet tillgodogjort sig skall presenteras för styrelsen inom en 
månad efter arrangemanget.” 
 
Medlemsbrev från styrelsen skickades ut i juni 2013. 
 
Besvarande av enkät från vår holländska systerförening angående 
resemedicinsk praktik i Europa-praxis i respektive land; ”Who is Giving Travel 
Health Advice? An International Multi-Professional Perspective". Resultaten 
presenterades på konferensen (CISTM) i Maastricht maj 2013. 
Under verksamhetsperioden har vi haft ett årsmöte, mars 2013. Årsmötet 
godkände då fullmaktsförfarande vid röstning. En medlem kan företrädas genom 
skriftlig fullmakt av annan medlem. Detta lades till i föreningens stadgar. 

Ekonomisk verksamhetsberättelse 2013.01.01 - 2013.12.31 
 
Medlemssituationen 
Medlemsavgiften för 2013 har varit 100 kr per medlem. 
Den 31 december 2013 hade vi 318 registrerade medlemmar, varav 166 vid 
tidpunkten betalt stadgad medlemsavgift. 
27 personer är över 65 år och två personer är hedersmedlemmar. 

Påminnelse har skickats ut till övriga medlemmar som ännu ej betalt 2013 års 
medlemsavgift. 

 

 

 



Årsredovisningen 2013 
 
Intäkter 

Medlemsavgifter för perioden 1 januari 2013 till 
31 december 2013 uppgår till 16.600 kr 

Övriga medlemsavgifter hänförs till några medlemmar 
”över 65 år” som har betalt in extra medlemsavgift samt 
medlemsavgifter hörande till 2012. 3.500 kr 

Öresavrundning 0:01 kr 

Summa intäkter 20.100:01 kr 

 
 
Utgifter 
 
Utgifter Carsten Schade Larsen resa i smbd m. årsmöte - 3.107:23 kr 
Förtäring, avgångspresenter i samband med årsmöten - 2.766:00 kr (not 1) 
Webbhotell - 1.799:00 kr 
Webbutvecklingskostnader - 11.081:00 kr 
Post- och bank - 963:50 kr 
Resekostnader - 2.177:00 kr (not 2) 
 
Summa kostnader: - 21.893:73 kr 

 
Resultatet för perioden 1 jan 2013 till 31 dec 2013 1.793:72 kr 

Not 1. 
Består av kontona 5200 (1.349 kr) och 6900 (1.417 kr). 

Not 2. 
Ers. tågresor styrelsemedlem till styrelsemöten samt logi Lars Rombo i samband 
med NITME-representation. 

Not 3. 
Enligt överenskommelse per e-mail med Lars Rombo skall SFR erhålla 50 kr per 
deltagande SFR-medlem från Lars Rombos och Lars Lindkvists 
uppföljningskurser. Vid dagens datum har vi ännu inte fått besked om antalet 
medlemmar. Posten borde tas upp som ”Osäker fodran”, men då beloppet är 
okänt får detta regleras under 2014 istället. 
 


