Styrelsemöte SFLPA 180305

-SFLPABringing upstairs care downstairs, to the coffee room, since 2013

Närvarande: Christoffer Jernling (CJ), Denise Bäckman (DB), Per Östergren (PÖ), Fredrik Helliksson (FH), Johannes
Edén (JE), Emilie Kiraly (EK), Pia-Maria Lodhammar (PL), Tobias Falkenström (TF), Staffan Thorling (ST), Thomas
Sundberg (TS), Mikael Gellerfors (MG)
§1 Mötet öppnades
§2 Till justerare valdes PÖ och PL
§3 Göteborgsveckan: Bordlades då ordf Joacim Linde (JL) ej var närvarande. Styrelsen sa dock att vi är tillgängliga för
att assistera JL så mycket som behövs.
§4 Rapporter från arbetsgrupperna: a)MLA nätverket: Arbetet pågår, särskilt protokoll från arbetsgruppen ska
skickas ut till styrelsen. MLA möte är planerat till ons v21 under Göteborgsveckan. B)Symposium SFAI veckan:
Bordlades då Anna Henningsson ej var närvarande. C)SSAI CrEM: DB hade inget nytt att rapportera, nästa möte
planeras till nästa vecka. D)Digital plattform: PÖ rapporterade om etablerad kontakt med Landstingsjurist i
Värmland, och involverande av IT expert. Diskussioner ffa fokuserade på hur tillgängligt/öppet forumet kan vara,
samt hur mycket avidentifiering som måste göras. E)Militär samverkan: PM representerar styrelsen i denna fråga,
och diskuterar med dem gällande dels behovet av tydlighet i kompetenskrav/rekrytering till militära prehosp
enheter, dels kommande civil-militär samverkan. Styrelsen planerar en skrivelse till dem gällande detta, innehållet
ska diskuteras i arbetsgrupp, till den är PM sammankallande, CJ och EK ingår, samt DB som stöd, och sannolikt JL.
Samtliga styrelsemedlemmar anmodades komma med inputs, referensförslag osv.
§5 Möte med socialstyrelsen: EK har träffat ordföranden för enheten för Kris och Katastrofberedskap, som är
intresserad av samverkan med SFLPA som referensgrupp. Hon kommer preliminärt att komma till Göteborgsveckan
och då träffa EK, JL och ev övriga representanter från oss. Vi ska även författa en skrivelse till henne. Då vi bedömer
frågan intimt förknippad med §4E sätts PM som koordinerare även för denna skrivelse, i samarbete med EK.
§6 Nästa mötestid blir v15, Måndag 9/4 kl 21.
§7 Ett Fyrfaldigt Leve för Göteborg levererades. Möjligen var det det finaste i styrelsens historia.
§8 Mötet avslutades

Sekreterare Christoffer Jernling

Justerare Per Östergren

Justerare Pia-Maria Lodhammar

