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Styrelsemöte SFLPA
Av oberoende jury vald till läkarsveriges objektivt snyggaste delförening alltså verkligen wow
190923
Närvarande: Ordf Denise Bäckström (DB), Vice Ordf + tillförordnad sekreterare Christoffer Jernling (CJ), Kassör
Tomas Sundberg (TS), Per Östergren (PÖ), Tobias Falkenström (TF), Daniel Kornhall (DK), Robert Larsen (RL).

§ 1 Mötets öppnande: genomfördes utan anmärkning.
§ 2 Val av justerare: PÖ och TF valdes till allas glädje.
§ 3 Omorganisation SFLPA/SFAI: SLAS har ansökt om ingående i SFAI. SFAI har då föreslagit att SLAS + SFLPA
ska slås samman till en prehospital sektion under SFAI. Vi diskuterade iden. En möjlighet kan vara att båda
föreningarna läggs som undergrupper till denna nyskapade sektion, vilken kan kallas prehospitala delföreningen
eller dylikt. Styrelsen i denna prehospitala delförening bör om möjligt vara minimal, tex ordförandena i båda
undergrupperna + en sekreterare. Utöver detta anser vi att föreningarna kan och i möjligaste mån bör arbeta
vidare på sina respektive fronter, och bibehålla sina respektive fokus. Sammanfattningsvis stödjer SFLPA
styrelse förslaget om en sammanslagning, och detaljerna i detta kommer att utarbetas av Ordf SFLPA + Ordf
SLAS.
§ 4 Årsmötet, datum och dagordning + form: Ånyo kommer årsmötet att genomföras som telefonmöte,
sannolikt som inledning på nästa styrelsemöte. Förslag 4 november (v45). 14 dagar krävs för kallelse, dvs ska
göras senast 21 oktober. TS kommer att ta fram utskickslista och CJ kommer att göra utskicket via email +
övriga medier. TS + DB går igenom ekonomiska årsrapporten.
§ 5 Förslag på ny styrelse: Pia-Maria Lodhammar (PML) avgår som sekreterare och ingen ersättare finns för
närvarande. Ett förslag från CJ och DB är att PML istället blir vice ordf, och CJ istället avgår som Vice Ordf och
återgår till posten som sekr. Detta förutsätter såklart att inga andra kandidater dyker upp. Då TF även avgår ur
styrelsen kommer även att tarvas en informell webansvarig.
§ 6 Analys/utvärdering SFAI veckan: DB berättar om CrEM dagen då hon deltog. Sammanfattningsvis var dagen
bra, men SFLPAs deltagande var ej särskilt uppmärksammat, vilket vi bör förbättra till nästa gång för fortsatt
stärkande av varumärket.
§ 7 Göteborgsveckan: Bordläggs då Joacim Linde ej var närvarande.
§ 8 FLISA möte: Per Östergren berättar om mötet, där vi var representerade av SFLPA medlemmen och fd
styrelseledamoten Johannes Edén. Sammanfattningsvis gott resultat.
§ 9 Övriga frågor: DB berättar om möte med SWETRAU, där hon deltar som SFAIs representant. Hon kommer
att delta och föreläsa på deras nästa möte, ”SWETRAU användarmöte”. RL beskrev även den senaste
uppdateringen kring den eventuellt kommande helikoptern i sydöstra Sverige. DK berättade även om pågående
diskussioner gällande påverkanskampanj i Skåne. Vi diskuterade även anskaffande av nya ”Roll ups” med vår
logga, för detta blir PÖ ansvarig.
§ 10 Nästa möte: Blir således direkt efter årsmötet, som börjar kl 21 måndagen den 4e november (v45).
§ 11 Ett fyrfaldigt leve för Göteborg: Utbringades med den kraft och det tårögda darr på rösten som anstår
riktiga kamrater.
§ 12 Mötets avslutande: Mötet avslutades varvid deltagarna med stor sorg återgick till sina vardagsliv.
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