
                    Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård 
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Protokoll nr 2 från styrelsemöte 17 februari 2022 
 

Styrelsemöte 

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård 

Plats: digitalt via teams 

 

Närvarande 

Ing-Marie Larsson, Ulrika Månsson, Therese Åstrand, Martin Jarl, Elisabeth Winterås, Cata-

rina Tingsvik, Lina Bergman och Ida Skoog. Frånvarande Per Enlöf: 

 

§ 18. Mötets öppnande 

Förklarade mötet öppnat 

 

§ 19. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Catarina Tingsvik 

 

§ 20. Val av justerare 

Till justerare valdes Therese Åstrand 

 

§ 21. Godkännande av föredragningslista 

 Godkändes 

 

§ 22. Godkännande av föregående mötesprotokoll/B 

 Protokoll nr 1 2022, godkänns 
 

§ 23. Ekonomi 

Genomgång och diskussion angående budget för 2022. Förslag till budgeten kommer att pre-

senteras på rådsledarmöte för att sedan beslutas vid årsmötet. 

 

§ 24. Kongress 

Förberedelserna och planering för kongressen i Uppsala fortgår. Programpunkterna ska vara 

färdiga 22 februari. 

Uppstartsmöte för kongressen i Umeå 2023 kommer att hållas under våren 2022. 

 

§ 25. Information från råden/B/D alla 

Arbetet med kompetensbeskrivning post-op fortgår. Lina ska återkoppla till post-op rådet för 

att se hur arbetet går vidare. Beslut togs att godkänna uppdaterade riktlinjer för råden angå-

ende deltagande på kongresser. Riktlinjerna kommer att presenteras på planeringsdagarna och 

även skickas till alla råd. 

 

§ 26. Medlemsfrågor 

Det är fortfarande en del medlemmar som inte har betalat medlemsavgiften. Diskussion för-

des om varför det är så. MKON skickar ut påminnelse via brev. 

 

§ 27. Kommunikation hemsidan 

 Hemsidan är nu uppdaterad med rådens arbeten.  

 

§ 28. Nationellt arbete och internationellt arbete/alla/D/ 

Inget aktuellt. 
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§ 29. Remisser och yttranden/B/ 

Remissvar angående säker traumavård ska lämnas senast 1/3.  

Remiss angående transporter har svarstiden förlängts till den 1/6 

 

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

Ytterligare genomgång och uppdatering gjordes av verksamhetsplanen vilken kommer att pre-

senteras för råden på planeringsmötet i mars. 

 

§ 31  Kommande kompetensutveckling  

Inget aktuellt. 

 

§ 32. Nästa AU  

1/3 kl.18.00 

 

§ 33. Nästa styrelsemöte 

18/3 kl. 9-12 samt 19/3 kl.13-16  i Stockholm 

 

§ 34. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

Ulrika Månsson 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

Catarina Tingsvik     /       2022   Therese Åstrand         /      2022 

 

Mötesordförande          Justerare 

 

 

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

 

 

 

 

Övriga frågor : 

 

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

