Protokoll Styrelsemöte SFAI, 24 mars, 2015

Närvarande:

Anna Oscarsson-Tibblin (AOT)
Helena Odenstedt Hergès (HOH)
Cecilia Escher (CE)
Per Nellgård (PN)
Mattias Schindele (MS)
Lill Bergenzaun (LB)
Michael Haney (MH)
Carolina Samuelsson (CS)

Förhindrade:

Owain Thomas (OT)
Olof Ekre (OE)
Alexey Dolinin (AD)

1.  

Hälsning, dagordning
a.  
Val av mötesordförande MH.
b.  
Val av protokollförare HOH och justeringspersner CE och MS
c.  
Tidigare protokoll att justera. Vi är i fas och systemet med Dropbox fungerar.

2.  

Rapportering och uppföljning
a.  
Hemsidan (MS, MH)
På det hela innebär den nya hemsidan en stor förbättring. En del arbete återstår med
att lyfta över material, bla protokoll. Det är inte helt okomplicerat att konfigurera efter
olika önskemål och vi är beroende av Peter Sjöö, vilket har fördröjt processen. Peter
tillfrågas av MS om det finns behov av ytterligare resurs för att få uppgifter utförda i
lite högre tempo.
b.  
Tidskrift (OE) – utgår
c.  
Ekonomi (PN) – inget nytt.

3.  

Diskussionspunkter
a.  
SFAI-veckan 2015
Kongressprogrammet finns nu i större detaljgrad och håller hög klass. Stockholm har
fått klartecken att gå vidare med det. Ekonomin är fortsatt en källa till viss oro trots
goda sponsorintäckter. Det är framför allt lokalerna som är kostsamma tillsammans
med många inbjudna föreläsare och dyr bankett.
b.  
Förfrågan har kommit till SFAI om möjligheten att få starta en UPP-grupp i syfte
att nationellt samordna och gå igenom donationsdokument för intensivvården. Denna
begäran avslås och MH meddelar Kristina Hamreus med motiveringen att det finns en
fungerande organisation med regionala DAL.
c.  
Representation i Svensk Kirurgisk Förenings ATLS-råd med Tore Wickström i
spetsen efterfrågas. Patrik Hansson har tidigare haft uppdraget. AOT föreslås,
accepterar och beslutas bli ny representant.
d.  
Riktlinjer för svensk intenisvvård har reviderats av SIS som nu önskar få SFAIs
godkännande. Diskussion kring detta dokument och beslut att AOT och HOH får
styrelsens uppdrag att titta närmare på dokumentet och återkomma.

4.  

Övriga punkter
a.  
SLS fullmäktige 5 maj. OE kommer sannolikt att få representera SFAI med
fullmakter för MH, PN och HOH.
b.  
Möte i Karlstad 22-23 april blir lunch till lunch-möte där styrelsen träffar LOK, ser
kongresslokalerna samt även har tid för styrelsemöte.

1

Vid protokollet

Ordförande

Helena Odenstedt Herges

Michael Haney

Justeras

Justeras

Cecilia Escher

Mattias Schindele
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Kommande möten, viktiga datum
22-23/4, 2015, SFAI styrelsemöte i Karlstad med övernattning- ’lunch till lunch’
12/5 Skype styrelsemöte 19.00 (MH på ASMA kongress, USA, ev. någon annan håller i mötet)
31/5-2/6 ESA Berlin (Robert Hahn i ESA Council)
8-12/6, 2015 SSAI styrelse och kongress, Reykjavik
1/9, 2015 SFAI styrelse Skype möte 19.00
21-23/9, 2015 SFAI kongress Stockholm
Ev. Styrelsemöte 20/9, eftermiddag/kväll
23-24/9, 2015 VC möte (med styrelse)
24-25/9, 2015, (nyvald styrelse, möte, ev. med fler avgångna från tidigare styrelse)
Svensk Kirurgisk Råd (kan bli samma vecka som SFAI veckan!)
(ESICM 2015 (Berlin) 3-7/10, 2015 Heléne Seeman-Lodding i ESICM Council)
Höst internat, (ev. 2-4 november, Båstad)
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