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Protokoll nr 5 från styrelsemöte 14 maj 2022 
 

Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats: Digitalt 

 

Närvarande 

Ing-Marie Larsson, Ulrika Månsson, Therese Åstrand, Martin Jarl, Catarina Tingsvik, Ida 

Skoog. Per Enlöf och Lotta Johansson fattades. 

 

§ 72. Mötets öppnande 

 Förklarade mötet öppnat 

 

§ 73. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson 

 

§ 74. Val av justerare 

Till justerare valdes Ida Skoog 

 

§ 75. Godkännande av föredragningslista 

Godkändes 

 

§ 76. Godkännande av föregående mötesprotokoll/ B 

Protokoll nr 2 godkänns 

 

§ 77. Konstituering av styrelsen 

Ordförande Ing-Marie Larsson 

Vice ordförande Catarina Tingsvik 

Kassör Martin Jarl 

Sekreterare Ulrika Månsson 

Ledamot Tess Åstrand kommunikation 

Ledamot Per Enlöf medlemsansvarig 

Ledamot Ida Skoog 

Ledamot Lotta Johansson 

 

Årsplan styrelsemöten: 

15 juni digitalt 

23 augusti digitalt 

17 september 

19 okober digitalt 

11-12 november Stockholm, Vårdförbundets lokaler 

15 december digitalt 

 

§ 78. Firmatecknare Rf AnIva 

Sittande 

§ 79. Firmatecknare Ventilen 

Sittande 

§ 80. Årsmöte 
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Styrelsen bestämmer att årsmötet även ska hållas under SFAI & AnIva kongressen nästa år 

med ev. möjlighet att delta digitalt. Diskussion fördes hur årsmötet ska nås ut till fler medlem-

mar.  

 

§ 81. Ekonomi 

Diskussion fördes kring hur budgeten ska styras om årsmötet ska hållas i september istället. 

Ytterligare ett möte ska hållas med MKON angående fakturering av olika tjänster.  

 

§ 82. Genomgång av arbetslistan/kalendarium 

Arbetslistan uppdaterades då nya styrelsemedlemmar tillkommit. Kalendariet gicks igenom 

och ska vara uppdaterad inför styrelsemötet i augusti. 

 

§ 83. Kongresser 

Planering inför nästa års kongress i Umeå påbörjad. Abstractsgranskare utsågs för årets kon-

gress. 

 

§ 84. Information från råden 

Postop: Arbetet med kompetensbeskrivningen fortgår. 

Utbildningsrådet: Webinarium om handledning 31/5. Utser ”bästa uppsats” till kongressen. 

Forskning- och utvecklingsrådet: Granskat ansökningar till forskningsstipendiet. Planerar we-

binarium till hösten 2022. 

 

§ 85. Medlemsfrågor 

Ny deltagare i gruppen som arbetar med medlemsfrågor utses. 

Rapport från möte med MKON om medlemssystem. 

Rapport från arbetsgruppens arbete. 

 

§ 86. Nationellt och internationellt arbete 

Rf AnIva nominerar en person till NAG Donation. 

Ny representant till NOSAM utses. 

 

§ 87. Remisser och yttranden 

Remiss från NPO PIVoT om post-iva uppföljning utskickad,  återkoppling senast den 5 juni. 

 

§ 88. Stipendier 

Beslut att dela ut medlemsstipendie till Sara Eklind 4400:-, Katarina Bokelid 10000:- 

Forskningsstipendiat utsedd, Lena Palmryd.  

 

§ 89. Kommande kompetensutveckling 

 

§90. Kommunikation 

Hemsidan ska uppdateras med styrelsens nya medlemmar. Verksamhetsberättelse, verksam-

hetsplan samt uppdaterade länkar ska också uppdateras.  

Styrelsens nya medlemmar ska få egna personliga mailadresser.  

 

§91. Nästa AU 

31 maj kl.20.00 

 

§92. Nästa styrelsemöte 

15 juni digitalt 
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§93. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Månsson 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

Ing-Marie Larsson        /       2022      Ida Skoog      /      2022 

 

Mötesordförande          Justerare 

 

 

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

 

 

 

 

Övriga frågor : 

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

