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Verksamhetsberättelse 2014 

 

Styrelsens sammansättning  

Styrelsens sammansättning under perioden: 2014.01.01-2014.04.11 

Ordförande: Helena Hervius Askling 

Vice ordförande: Christer Monthan 

Sekreterare: Annika Holm 

Kassör: Per Benno 

Ledamöter: Anna Gutniak och Ulrica Sand- Höglund 

 

Styrelsens sammansättning under perioden: 2014.04.11-2014.12.31 

Ordförande: Charlotta Lindgren Zacharias 

Vice ordförande: Berit Magaard 

Sekreterare: Anna Gutniak 

Kassör: Monica Cederblom 

Ledamöter: Christer Monthan och Ulrica Sand- Höglund 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under det gångna året haft 5 antal styrelsemöten.  

 

Representation 

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 och inför NECTM London 2016. HHA deltog i ett 

planeringsmöte under konferensen i Bergen och oktober 2014 i London. Övrig planering har 

skett via mail och telefon. Annika Holm (AH) har representerat SFR i organisatoriska 

kommittén inför NECTM 2014. Charlotta Lindgren Zacharias (CHL) har tagit över 

representationen i organisatoriska kommittén.  

HHA, AH och från styrelsen CHL, Monica Cederblom och Christer Monthan deltog i 

NECTM 2014. 

Charlotta Lindgren Zacharias representerade föreningen i malariaprofylaxgruppen hos 

Folkhälsomyndigheten.  

 

Beskrivning av genomförd verksamhet 

Utbildning 

Innan årsmöte rapporterade Sven Britton från SFRs organiserade utbildningsresa till Ghana 

under januari 2014.  

Doktor Lisa Labbe Sandelin erhöll ett resestipendium från SFR för att delta i NECTM i 

Bergen. 

Styrelsen diskuterar behov och möjligheter att erbjuda utbildningar inom resemedicin till 

medlemmarna. 
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Hemsidan och diskussionsforum 

Styrelsen har beslutat att göra en ny hemsida som är enkel och lätt att hantera för styrelsens 

ledamöter. Uppdraget har gått till GM Creatives AB. Upplägg och design för den nya 

hemsidan är nu slutfört. 20150310 blev den nya hemsidan tillgänglig för medlemmarna. 

Diskussionsforumet bevakas av styrelsen enligt ett uppgjort schema. I november blev 

diskussionsforumet borttaget då forumet var inaktivt med bara enstaka frågor per månad. 

Under november 2014 blev flera webhotell i Sverige utsatta för hackerattacker. I det skedet 

var arbetet på en ny websida redan i gång så att beslutet togs att inte investera i 

säkerhetsarbete av den gamla hemsidan. Det är styrelsens förhoppning att bygga upp ett 

kunskapsforum igen på den nya hemsidan i en annan form. 

 

Övrigt 

Medlemsbrev från styrelsen skickades ut i februari och maj 2014. 

Under verksamhetsperioden har vi haft ett årsmöte, mars 2014.  

 

Medlemssituationen 

År 2014 har föreningen 365 stycken medlemmar. Medlemsavgift per år är 100 kronor. 

Betalande medlemmar år 2014 är 141 personer. 29 personer är över 65 år och två är 

hedersmedlemmar. Vi kommer att jobba för att öka medlemsantalet under 2015. 

 

 


