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Protokoll nr 1 från styrelsemöte 21-22 januari 2022 
 

Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats: digitalt via teams 

 

Närvarande 

Ing-Marie Larsson, Ulrika Månsson, Therese Åstrand, Martin Jarl, Per Enlöf, Elisabeth Win-

terås, Catarina Tingsvik och Ida Skoog. Lina Bergman saknades. 

 

§ 1. Mötets öppnande 

 Förklarade mötet öppnat 

 

§ 2. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson 

 

§ 3. Val av justerare 

Till justerare valdes Per Enlöf 

 

§ 4. Godkännande av föredragningslista 

 Godkändes 

 

§ 5. Godkännande av föregående mötesprotokoll/B 

 Protokoll nr 12 2021 godkänns. 
 

§ 6. Ekonomi 

Beslut togs att godkänna offert från MKON angående annonsering i Ventilen. 

Beslut att godkänna styrdokumentet Ekonomiska riktlinjer. 

Beslut togs att Rf AnIva köper en dator (max 10000kr) att användas av webbansvarig styrel-

seledamot. 

Diskussion fördes om nästa års budget. Beslut om budgeten bordläggs till nästa möte. 

 

§ 7. Kongress 

Diskussion fördes om olika programförslag och ett preliminärt program är färdigt. Kongres-

sen kommer att innehålla fem olika programspår. Lokala kommittén och centrala kommitten 

fortsätter med planering. 

 

§ 8 Information från råden/B/D alla 

Kompetensbeskrivning post-op läses igenom och återkopplas till post-op rådet.. 

 

§ 9. Medlemsfrågor 

Mail har skickats  ut av MKON om att betala årets avgift. 

Webinarie planeras till våren för att locka nya medlemmar. 

Enkät kommer skickas ut till alla medlemmar i närtid via mail. 

 

§ 10. Kommunikation hemsidan 

Diskussion om kommunikationsplanen som behöver uppdateras. Hemsidans innehåll och vad 

som ska publiceras där diskuterades. Beslut togs att protokollen från styrelsemöten från och 

med 2022 ska publiceras på hemsidan. 
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§ 11. Nationellt arbete och internationellt arbete/alla/D/ 

Socialstyrelsen kommer att ha ett möte i april angående organdonation, två av styrelsens med-

lemmar deltar på detta möte. 

Möte med socialstyrelsen angående prehospitalvård hålls i början av februari där Rf AnIva är 

representerade av två personer. 

 

§ 12. Remisser och yttranden/B/ 

Remiss av Socialstyrelsens förslag (SOSFS 2005:10) om kriterier för bestämmande av männi-

skans död, dnr. 4.1-37989/2021 besvaras. 

Remiss av promemoria Utkast till lagrådsremiss Nya regler för organdonation Dnr: 

S2021/06598 har besvarats, Rf AnIvas yttrande har skickats till SSF och direkt till Socialde-

partementet. 

Remisser angående Nationell högspecialicerad vård ska besvaras. 

 

§ 13. Arbetssätt. Genomgång av arbetslistan och kalendarium/R/ 

Genomgång och uppdatering av arbetslistan genomfördes.  

En genomgång och uppdatering gjordes av verksamhetsplanen vilken kommer att slutföras 

under nästa styrelsemöte. 

Diskussion om verksamhetsberättelsens innehåll samt utseende fördes.  

 

§ 14  Kommande kompetensutveckling  

Ansökan om bidrag som ansökts av Eva Joelsson-Alm, Forskning- och utvecklingsrådet god-

känns. 

  

 

§ 15. Nästa AU  

 

 

§ 16. Nästa styrelsemöte 

15 februari 

 

§ 17. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

Ulrika Månsson 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

Ing-Marie Larsson        /       2021      Per Enlöf       /      2021 

 

Mötesordförande          Justerare 

 

 

Elektronisk signering av protokoll: https://elektronisksignering.se/signera-flera/ 

 

https://elektronisksignering.se/signera-flera/
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Övriga frågor : 

Undersökning 


