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Protokoll nr 5 från styrelsemöte den 11 oktober 2015    
 

Styrelsemöte 

Riksföreningen för anestesi och intensivvård 

Plats 

Skype  

Närvarande 

Oili Dahl, Helén Berthelson, Göran Sehlin, Henrik Ramcke, Catharina Tingsvik, Louise 

Lamberthz 

 

 
§ 83. Mötets öppnande 

 

§ 84. Val av mötesordförande, Oili Dahl 

 

 § 85. Val av justerare, Louise Lamberthz 

 

 § 86. Genomgång av föregående mötesprotokoll, nr 4/2015 

Inget att tillägga 

 

§ 87. Godkännande av föredragningslista 

 

§ 88. Status med verkställande råd/R/D/alla 

Forskningsrådet är komplett.  

Utbildningsrådet är komplett  

Redaktionsrådet är komplett 

Chefsrådet är ej komplett. Oili har varit i kontakt med två personer. 

Ung i Rf är ej komplett. Två personer är kontaktade och kommer på höstkongressen. 

Oili och Lotta träffar dem under kongressen.  

Uppgifter om olika deltagare i de olika råden samlas in och skrivs på hemsidan efter 

höstkongressen.  

 

    

 § 89. Ekonomi/R/Göran 

                  Ekonomin är god i Riksföreningen.  

Vi utredder om företag kan överta bokföring (för att avlasta kassörsfunktionen), 

dock är fakturahanteringen svårare och kan i regel inte övertas av ett externt 

företag.  

 

 § 90. Höstkongressen, status/R/Louise, Catarina  

                 Genomgång av höstens program         

Deltagarna i råden deltar som moderatorer och värdar/värdinnor under 

höstkongressen. 

International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA), Svensk 

sjuksköterskeförening och Nordiska samarbetsorganisation (NOSAM) kommer 

att vara representerade.  

Donationsrådet, Svensk  sjuksköterskeföreningen och representanter för att 

promota NOKIAS kongresen kommer att delta och har med sig eget material.  

 Beskrivning av råden sker via bärbar dator som står vid montern.  
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§ 91. Kommande kongresser /B/Louise, Catarina 

Program för vårkongressen Kalmar godkänns 2016  

Datum för höstkongress beslutas, Stockholm: 17-18 nov 2016  

Datum för vårkongress,beslutas, Örebro: 4-5 maj 2017 

 

§ 92. Avtal med Storegate/B/Göran, Henrik  

 Avtal skrivs på av Göran Sehlin som firmatecknare för Riksföreningen.  

Löpande avtal som förlängs automatiskt ett år om det inte sägs upp innan 1 

oktober. Kostnaden för föreningen blir årligen 14400 kr/år 

 

 § 93. Rese/fortbildningstipendium, utdelning hösten 2016/B/Catarina 

I år har det inkommit sex ansökningar. En mall har använts för bedömning av 

inkomna bidrag.  

 Resestipendiet ges till tre ansökande som ersättning för kongressavgifter.   

Anne Flodén 3200 kr, Cecilia Andrell 3500 kr, Pär Wennberg 3100 kr.  

               

§ 94. Forskningsstipendium, vinnare 2015/R/Oili 

Gisela Vogel, doktorand KI, IVA-ssk, Södersjukhuset fick årets 

forskningsstipendium. 

 

§ 95. AnIva Ventilen/R/D/ Helen 

Material till nummer fyra finns. Tema för nummer 1 blir Pre- och Postoperativ 

vård.  

  

§ 96. Genomgång av arbetslistan och kalendarium/R/Oili 

 

 § 97. Nästa AU 5 nov 20.30 Skype 

 

 § 98. Nästa styrelsemöte 21-22 nov 2015, Stockholm 

 

 § 99. Mötets avslutande 

 

     

 

Övriga frågor 
1. 14-15/10 en nationell workshop, DCD, http://dcdstockholm.se/program.html 

Styrelsen blir representerad av Louise Lamberthz.  

2. Inbjudan till Traumanätverket den 26 november. Louise Lamberthz kan eventuellt 

delta. Annars rapport av Kia Rosberg 

3. Genomgång av Svensk sjuksköterskeföreningens organisationsutredning, frågor till 

sektioner och nätverk. 

4. Genomgång av Läkemedelsverkets rapport ”Insatser för att förbättra patientsäkerheten 

vid generiskt utbyte” på remiss från Socialdepartementet. 

 

 

http://dcdstockholm.se/program.html
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Vid protokollet 

 

 

Helén Berthelson 

Mötessekreterare 

 

 

 

Oili Dahl        /       2015   Louise Lambertz  /      2015   

Mötesordförande   Justerare  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 
                      
 

 


