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Protokoll nr 7 från styrelsemöte 24 augusti 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, Lotta Johansson. 

 

§ 111. Mötets öppnande 

 Förklarade mötet öppnat 

 

§ 112. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson 

 

§ 113. Val av justerare 

Till justerare valdes Therese Åstrand 

 

§ 114. Godkännande av föredragningslista 

Godkändes 

 

§ 115. Godkännande av föregående mötesprotokoll/ B 

Protokoll nr 4 och nr 6 godkändes 

 

§ 116.  Ekonomi 

Genomgång av ekonomin i Visma. Halvårsrevision ska snart genomföras. 

 

§ 117. Kongresser 

Genomgång och status kring kongressen i Uppsala där många deltagare är anmälda både på 

kongressen och kongressmiddagen.  

Diskussion om kongressen i Umeå 2023 fördes.  

SFAI & AnIva-kongressen kommer att vara i Helsingborg 2024. Helsingborgs stad har beslu-

tat att de ska ge bidrag till kongresslokalen. 
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Mail från Sveriges Sjuksköterskor inom Området Smärta (SSOS) där de efterfrågar ett samar-

bete om att anordna en gemensam konferens/utbildningsdag under 2023 diskuterades.  

 

§ 118. Medlemsfrågor 

Medlemsgruppen informerar om deras arbete kring att rekrytera nya medlemmar. En inform-

ationsaffich om föreningen har skickats iväg för tryckning. En enkel presentation av före-

ningen ska slutföras för att sedan kunna skickas ut till den som vill uppmärksamma vad före-

ningen står för och vad vi gör. Ett nytt webinarie ska hållas under hösten där utbildningsrådet 

har lämnat in förslag på datum för genomförande. 

 

§ 119. Kommunikation hemsidan 

Presentation av styrelsen ska visas på instagram och facebook inför kongressen i Uppsala. 

 

§ 120. Nationellt och internationellt arbete  

En förfrågan om samarbete har inkommit angående en perioperativ hypotermigrypp. Beslut 

togs att de får presentera sin grupp i våra medier och erbjuda dem att bli ett nätverk inom Rf 

AnIva. 

 

§ 121. Remisser och yttranden  

Inget aktuellt 

 

§ 122. Stipendier  

Deadline för att lämna in ansökan om medlemsstipendie är 30/9. En påminnelse om detta ska 

publiceras via sociala medier. 

Beslut togs att årets stipendiater ska uppmärksammas i kommande utgåva av Ventilen. 

 

§ 123. Kommande kompetensutveckling 

Sjuksköterskedagarna kommer att hållas senare i höst. Två av styrelsens medlemmar kommer 

att delta. 

 

§ 124. Nästa AU 

6/9 kl. 10.30 
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§ 125. Nästa styrelsemöte 

17/9 kl.9-15 i Vårdförbundets lokaler i Stockholm. 

 

§ 126. Mötets avslutande  

 

 

 

 

 

Övriga frågor 

 

 

 

 

 

 

 

Ulrika Månsson 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

Ing-Marie Larsson        /       2022 Therese Åstrand         /      2022 

 

Mötesordförande          Justerare 

 

 

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