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Protokoll nr 4 från styrelsemöte 6 april 2022 
 

Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats: Digitalt 

 

Närvarande 

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

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

 

§ 54. Mötets öppnande 

 Förklarade mötet öppnat 

 

§ 55. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson 

 

§ 56. Val av justerare 

Till justerare valdes Martin Jarl 

 

§ 57. Godkännande av föredragningslista 

Godkändes 

 

§ 58. Godkännande av föregående mötesprotokoll/ B 

Protokoll nr 3 godkändes. Protokoll nr 2 godkänns nästa styrelsemöte. 

 

§ 59. Ekonomi  

Genomgång och diskussion angående Rf AnIva:s medlemsregister. Kontakt ska tas med 

MKON angående kostnader kring medlemsregistret. 

 

§ 60. Kongress 

Avstämning av arbetet med kongressen i Uppsala. Planeringsmöte har genomförts och pro-

grammet för kongressen är nu färdigt. Den ekonomiska fördelningen angående kongressen 

kommer att vara uppdelad 50-50. Diskussion fördes angående NOSAM-kongress 2025 då Rf 

AnIva ska stå som värd. 

 

§ 61. Information från råden/B/D alla 

Kontakt ska tas med chefsrådet för ett möte för att utröna rådets framtid.  

Post-op beskrivningen är utskickad för granskning.  

Ett etikråd ska bildas tillsammans med SFAI. Rf AnIva ska utse en rådsledare för detta råd. 

Kontakt har tagits med en representant för deltagande i detta råd som rådsledare. Denne kan 

sedan rekrytera ytterligare medlemmar. Rf AnIva ska skriva riktlinjer för detta råd. 

 

§ 62. Medlemsfrågor 

Diskussion fördes angående medlemsregistret och hur det har fungerat under den tid som 

MKON har haft ansvar över det.  Utbildningsrådet har kontaktats angående webinarium som 

ska genomföras under vecka 22.  

 

§ 63. Kommunikation hemsidan 
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Hemsidan fortsätter att utvecklas för att bli bättre. Nytt material från råden har inkommit för 

att kunna presenteras på hemsidan.  

Efter planeringsdagarna så är det Tess som har ansvar för att uppdatera Instagram.  

 

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

Återkoppling angående dialogmöte med socialstyrelsen då hinder för organdonation diskute-

rades.  

 

§ 65 Remisser och yttranden/B/ 

Donation-vägledning, svar ska vara inne 8/4.  

Remisser i högspecialicerad vård har besvarats till Socialstyrelsen och SSF. 

 

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

Verksamhetsberättelsen ska vara färdig så fort som möjligt. 

Verksamhetsplanen godkänns och kan publiceras på hemsidan. 

Planering inför årsmötet fortsätter. Annons inför årsmötet är publicerade på hemsidan och 

Ventilen. Ytterligare dokument som ska publiceras på hemsidan är verksamhetsberättelse, 

stadgar, föredragningslista samt revisionsberättelse. 

Diskussion fördes om en motion som kommit in inför årsmötet. Motionen innebär ändring i 

stadgarna vilket ska presenteras under årsmötet. 

 

§ 67. Stipendier 

 Arbete med att utse medlemsstipendiater fortgår där beslut tas under nästa styrelsemöte. 

 

§ 68. Kommande kompetensutveckling inkl råden/D/B alla 

 

§ 69. Nästa AU 

26/4 kl.17.00 

 

§ 70. Nästa styrelsemöte 

  

§ 71. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Månsson 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

Ing-Marie Larsson        /       2022      Martin Jarl      /      2022 

 

Mötesordförande          Justerare 

 

 

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

 

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


