Protokoll styrelsemöte SFLPA 181008

Make Prehosp CrEM Great

Again!
Närvarande:
Denise Bäckström (DB), Christoffer Jernling (CJ), Thomas Sundberg (TS), Daniel Kornhall (DK), Joacim
Linde (JL), Per Östergren (PÖ), Emilie Kiraly (EK), Robert Larsen (RL),
Tobias Falkenström (TF), P-M Lodhammar (PML).

§1 Mötet öppnades.
§2 Val av justerare:
CJ + TF
§3 Välkomnande och presentation av nya styrelsemedlemmar:
Presentation av alla närvarande
§4 Organisation och arbete i styrelsen:
Behov av att strukturera upp styrelsens arbete. SFLPAs pågående och potentiellt framtida
arbetsuppgifter finns samlade i arbetsöversikten ”Översikt SFLPAs pågående/kommande
arbete”. Arbetsöversikten är en skiss, med utrymme för förändringar. Plan är att styrelsens
medlemmar engagerar sig i de arbetsgrupper/områden som den enskilde finner intressant
och engagerande.
Styrelsemedlemmarna i de olika arbetsgrupperna är sammankallande för sina respektive
arbetsgrupper. Förhoppning om att arbetsgrupperna sedan även ska utgöras av SFPLAs
medlemmar utanför styrelsen, samt ev andra aktuella läkare, även utanför SFLPA.
Styrelsemötena används sedan för att berätta för övriga styrelsen om hur arbetet i de olika
grupperna framskrider, diskutera det som arbetsgruppen inte kunnat lösa på egen hand
etc.
§5 Kort presentation av pågående arbeten, samt arbetsgrupper:
Kort genomgång av de arbeten SFLPA ägnat sig åt under året, samt vilka uppgifter som är
aktuella just nu. Stor emfas på att alla styrelsemedlemmar kan identifiera andra och nya
arbetsuppgifter som kan vara relevanta, och då gärna engagera sig i dessa. Arbetsöversikten ”Översikt SFLPAs pågående/kommande arbete” skissar upp arbetsgrupper med
underliggande arbetsprojekt. Arbetsöversikten ska inte vara begränsande, utan kan förändras, liksom att styrelsemedlemmarna kan vara engagerade i flera olika arbetsgrupper.
Några av deltagarna på detta möte anmälde sig till några av arbetsgrupperna/arbetsprojekt, medan resten återkommer när de vet vad de skulle vilja engagera sig i.
Identifierade arbetsgrupper och nu engagerade styrelsemedlemmar:
Forskning/Utveckling: DK
IVA-transporter: EK, TS
Kommunikation: TF, PÖ, RL, PML

Samverkan/nätverk: CJ
Utbildning: CJ, EK
Göteborgsveckan: CJ
SFAI- CrEM-representationsgrupp: DB, EK, RL, PML

§6 Datum för medlemsmöte avseende stadgeändringar:
181119 kl 21.00.
§7 Övriga frågor:

- DB berättar om hur SFLPA kommer hantera inkommande remisser. Det kommer ske

genom att någon/några av styrelsemedlemmarna får i uppdrag att gå igenom och respondera på inkoma remisser. Denna uppgift kommer att rotera mellan styrelsens medlemmar över tid.
- TF önskar respons på den nya hanteringen av medlemsansökningar till nästa styrelsemöte.
§8 Nästa styrelsemöte:
181119 kl 21.15
§9 Ett fyrfaldigt leve för Göteborg!
Hipp, hipp, hurra!!
§10 Mötet avslutades.
Sekreterare: PML
Justerare: CJ, TF.

