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Protokoll nr 6 från styrelsemöte 15 juni 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. Ej närvarande Lotta Johansson. 

 

§ 94. Mötets öppnande 

 Förklarade mötet öppnat 

 

§ 95. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson 

 

§ 96. Val av justerare 

Till justerare valdes Catarina Tingsvik 

 

§ 97. Godkännande av föredragningslista 

Godkändes 

 

§ 98. Godkännande av föregående mötesprotokoll/ B 

Protokoll nr 5 godkänns 

 

§ 99.  Ekonomi 

Genomgång om Rf AnIvas ekonomi. Diskussion fördes om hur deklarationen ska genomföras 

i framtiden.  Beslut kring detta bordläggs. 

 

§ 100. Kongresser 

Styrelsens medlemmar kommer  kommer på olika sätt medverka under hela kongressen. Av-

tackning av före detta styrelsemedlemmar kommer att ske i samband med  kongressen  Styrel-

sen beviljar rådens ansökningar  att delta under kongressen.  

Ett uppstartsmöte inför nästa kongress som hålls i Umeå september 2023 har hållits. 
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§ 101. Medlemsfrågor 

Rapport från möte med företaget som levererar medlemssystemet för att få klarhet vad som 

ingår i det som Rf AnIva betalar för. 

Webinariet som hölls för medlemmarna i maj blev lyckat med många intressanta diskuss-

ioner. Beslut tas att MKON får fortsätta bistå med praktisk förberedelse och genomförande av 

två webinarier till.  

 

§ 102. Information från råden 

Pether Jildenstål slutar i Forskningsrådet. 

 

§ 103. Kommunikation hemsidan 

Diskussion fördes angående om vad som ska publiceras på hemsidan, till exempel studier och 

uppsatser. Beslut togs att  varje enskilt fall får avgöra.  

 

§ 104. Nationellt och internationellt arbete 

Nominering NAG donation är genomförd.  

Beslut togs att Rf AnIva kan stå bakom anestesisjuksköterskans erkännande som profession i 

Europa. Beslutet har meddelats IFNA via Rf AnIvas landsrepresentant. 

 

§ 105. Remisser och yttranden 

Remiss om Post-iva uppföljning från NPO PIVoT har besvarts.  

 

§ 106. Stipendier 

Beslut om att utse medlems och forskningsstipendiater. Forskningsstipendiet går till Lena 

Palmryd. Medlemsstipendiater som beviljats är Linda Rönnberg som erhåller 8000:-, Sara 

Eklind 4400:-, Katarina Bokelid 10000:-. 

Bästa studentuppsats har utsetts av utbildningsrådet. Dessa är Anneli Forsberg och Melinda 

Häggling inom anestesi, LTU. Lisa Stenman och Lisa Högberg inom intensivvård, LTU.  

  

§ 107. Kommande kompetensutveckling 

 

§ 108. Nästa AU 

15/8 kl.19.00 
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§ 109. Nästa styrelsemöte  

24/8 19.00-21.00 

 

§ 110. Mötets avslutande 

 

 

 

 

 

Ulrika Månsson 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

Ing-Marie Larsson        /       2022 Catarina Tingsvik         /      2022 

 

Mötesordförande          Justerare 

 

 

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

 

 

 

 

Övriga frågor : 

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

