
     

 

Protokoll styrelsemöte per telefon 2015-09-01 

Deltagande: Andreas Nygren, Erik Mörtberg, Doris Cunha Goncalves, Jan van der Linden 

1) Mötets öppnande 

 Andreas Nygren förklarade mötet för öppnat. 

2) Godkännande av dagordningen 

 Dagordningen upplästes och godkändes. 

3) Val av mötesordförande 

 Andreas Nygren valdes till mötesordförande 

4) Val av mötessekreterare 

 Erik Mörtberg valdes till mötessekreterare 

5) Val av justeringsmän 

 Doris Cunha Goncalves valdes till justeringsman 

6) Vetenskapliga möten 

 Thoraxmötet Örebro: Totalt har inkommit 11 abstracts varav 2 thoraxanestesiologiska. Orion 

pharma har ställt sig tveksamma till att dela ut pris för bästa abstract då det har varit så få 

abstracts. Styrelsen ställer sig bakom en ny förfrågan till Orion samt att uppmuntra till fler 

abstracts genom att dela ut kr 1500 till alla thoraxanestesiologiska presentationer. Styrelsen 

uppmanas också att uppmana kollegor på respektive hemklinik att skicka in abstracts då man 

sannolikt fortfarande kan få det accepterat. Styrelsen är enig om att SFTAI ska fortsätta sitt 

deltagande i thoraxmötet. 

 Kardiovaskulära vårmötet: Deadline för symposieförslag är sannolikt någon gång i 

september. Ordförande uppmanar styrelsen att sondera möjligheten till symposieförslag från 

kollegor. 

7) Svenska Hjärtförbundet, TAVI-hearing 

 Andreas Nygren och Barbro Österlund är SFTAI:s representanter i Hjärtförbundet. Barbro har 

meddelat att hon ska sluta i SFTAI:s styrelse. Beslut att styrelsen väljer ny representant i 

hjärtförbundet efter årsmötet. 

 Kallelse till hearing om TAVI. SFTAI:s representanter på denna hearing blir Fredrik Lennmyr, 

Uppsala; Joana Frey, KS samt Snejana Hyllén, Lund. Fredrik Lennmyr sammanfattar hearingen 

skriftligt. 

8) Hemsidan 

 Ansvaret för hemsidan har lagts ut på respektive delförening i SFAI.Erik Mörtberg och 

Andreas Nygren går utbildning för att kunna göra uppdateringar av SFTAI:s hemsida. 

9) Övriga frågor 

 Årets thoraxanestesiolog. Styrelsen har ett förslag som presenteras vid årsmötet. 

 Medlemsavgiften föreslås av styrelsen vara oförändrad, dvs 150 kr per år. 

 Priser. Andreas Nygren prospekterar möjligheten till vetenskapliga priser eller resestipendier. 

 Medlemsantal. Medlemsantalet i SFTAI har sjunkit med 50 %. Även medlemsantalet i SFAI 

har sjunkit. Bägge minskningarna beror sannolikt på att betalningsavierna endast skickas ut 



elektroniskt. Styrelsen uppmanas att kontakta kollegor att kontrollera erlagd medlemsavgift 

samt att uppmana kollegor att gå med i SFTAI. 

10) Kommande mötestider 

 Årsmöte i samband med thoraxmötet i Örebro. 

 Telefonmöte i slutet av november. 

 Telefonmöte tidig vår innan kardiovaskulära vårmötet. 

 

 

 

 

Vid protokollet    Justeras 

 

 

Erik Mörtberg     Doris Cunha Goncalves 


