
Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård 
Professionsförening för sjuksköterskor inom anestesi-, intensiv- och postoperativ vård 

   
 

Protokoll nr 8 från styrelsemöte 17 september 2022 
 

Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats: Vårdförbundets lokaler i Stockholm 

 

Närvarande 

Ing-Marie Larsson, Ulrika Månsson, Therese Åstrand, Martin Jarl, Ida Skoog, Per Enlöf, 

Lotta Johansson. Catarina Tingsvik deltog digitalt. 

 

§ 127. Mötets öppnande 

 Förklarade mötet öppnat 

 

§ 128. Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Ing-Marie Larsson 

 

§ 129. Val av justerare 

Till justerare valdes Per Enlöf 

 

§ 130. Godkännande av föredragningslista 

Godkändes 

 

§ 131. Godkännande av föregående mötesprotokoll/ B 

Protokoll nr 7 godkändes 

 

§ 132.  Ekonomi 

Genomgång och diskussion av ekonomin genomfördes.  

 

§ 133. Kongresser 

Utvärdering av kongressen gjordes där alla fick delge sin upplevelse. Över lag så bedöms 

kongressen som lyckad. Förbättringsförslag delgavs inför nästa års kongress. 
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Lotta Johansson valdes till kongressansvarig tillsammans med Ing-Marie Larsson och 

Catarina Tingsvik. 

Kongressarbetet inför Umeå 2023 startas härmed upp. Programpunkter för denna ska lämnas 

in i programportalen senast 7:e december.  

NOKIAS kongressen kommer att hållas 2026 i Sverige.  

 

§ 134. Medlemsfrågor 

Forskningsrådet kommer att hålla i höstens första webinarie den 13 oktober. MKON ansvarar 

för det tekniska arbetet. Ytterligare ett webinarie är planerat den 16:e november som 

postoperativa rådet håller i. Medlemsgruppen fortsätter sitt arbete med föreningens 

medlemsfrågor.  

Diskussion fördes angående presentationen om Rf AnIva som ska kunna hållas på 

avdelningarna runt om i landet. Beslut togs att spela in en film för spridning till kliniker och 

lärosäten. 

Rf AnIva har nu 1475 medlemmar i Rf AnIva, 675 medlemmar mindre än 2021. Detta kan ha 

flera orsaker, bland annat byte av medlemssystem, kontaktuppgifter som inte är uppdaterade 

och sättet som påminnelserna skickas ut. Medlemmarna har nu fått två påminnelser via mail 

och sedan via en pappersfaktura.  

 

§ 135. Information från råden 

Post-op rådets kompetensbeskrivning fortsätter att granskas.  

Forsknings och utvecklingsrådet söker nya medlemmar. De kommer att ha ett 

forskningsseminarie 30-31/3 2023 

Utbildningsrådet hade en work-shop under kongressen. De arbetar för tillfället med klinisk 

slutexamination.  

Chefsrådet är pausat.  

Redaktionsrådet söker nya medlemmar. Utgivning av Ventilen behöver samordnas med 

information om kongressen. 

Fortsatt arbete med att starta ett Etikråd.  

 

§ 136. Kommunikation hemsidan 

Hemsidan uppdateras löpande. 
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§ 137. Nationellt och internationellt arbete 

Nominering till styrelseposter i Svensk sjuksköterskeförening 2023 ska lämnas in senast 23 

maj 2023.  

 

§ 138. Remisser och yttranden  

Inget aktuellt  

 

§ 139. Stipendier  

Sista anmälningsdag för höstens medlemsstipendium är den 30/9. Detta ska annonseras igen i 

sociala medier. 

 

§ 140. Genomgång av arbetslistan och kalendarium 

Genomgång och uppdatering av kalendariumet genomfördes. Planeringsdagar beslutas vara 

lunch till lunchmöte 17-18/3 2023. Digitalt möte med alla rådsledare och styrelsens 

kontaktpersoner hålls 13/10 digitalt. 

 

§ 141. Kommande kompetensutveckling 

Inget aktuellt 

 

§ 142. Nästa AU 10/10 18.30 

 

§ 143. Nästa styrelsemöte 

19/10 via Teams 

 

§ 144. Mötets avslutande  

 

Ulrika Månsson 

Mötessekreterare 

 

Ing-Marie Larsson        /       2022      Per Enlöf    /      2022 

 

Mötesordförande          Justerare 


