Protokoll för styrelsemöte SFLPA 210830
Närvarande: Wilhelm Wallquist (WW), Sven Grauman (SG), Rebecka Rubenson-Wahlin (RRW),
Thomas Bertelsen (TB) och Denise Bäckström (DB).

§1 Mötet öppnades
§2 Till sekreterare valdes RRW.
§3 Till justerare valdes SG och WW.
§ 4 SFAI-veckan i Örebro -21. SFLPA kommer att ha med en punkt under SFAI veckan rörande
riskbedömning vid akuta transporter. Allt är klart med föreläsare och moderator. RRW kommer att
delta på plats i Örebro. Man kan om man önskar även delta digitalt detta år då mötet är digifysiskt.
§ 5 Uppdatering ST-handboken. RRW och WW tar fram ett förlag på text till den nya
utbildningsboken för delmål C10 som sedan cirkuleras på mail till styrelsen senast den 6/9 för snar
återkoppling. Lite oklart om deadline, RRW tar kontakt med Anders Silfver KVAST för klargörande
avseende tidsram.
§ 6 Årsmöte SFLPA beslutades till den 18/10 kl. 20:00 med ett direkt efterföljande styrelsemöte
18/10 kl 21:00.
TB lägger upp information om Årsmötet senast 2 v innan på SFLPAs hemsida och facebook sida samt i
SFAIs kalendarium.
§ 7 Arbetsgrupp stadgar. SG och WW redovisade förslag på stadgeändringar och tog upp ett antal
frågor till diskussion. Styrelsen uppdrog åt SG och WW att fortsätta arbetet i linje med diskussionen
och lägga fram ett färdigt förslag till nästa styrelsemöte. Målsättningen är att lägga fram ett förslag
om stadgeändring till årsmötet.
§ 8 Punkten Transporter bordlades då föredragande inte var närvarande.
§ 9 Övriga frågor: DB (som sitter i steering comittee), meddelade att SSAI programmet CrEM skall
återupptas igen efter att ha legat nere pga Covid. Datum är ännu inte fastställt för ansökan.
RRW tog upp behovet av att uppdatera SFLPAs hemsida. Frågan kommer att lyftas på nästa möte i
samband med en diskussion runt ansvarsområden.
§ 10 Nästa möte bestämdes till 21/9 kl 21:00. RRW skickar ut teamslänk.
§ 11 Punkten Ett fyrfaldigt leve för Göteborg bordlades till nästa möte då representationen
bedömdes för svag.
§ 12 Mötets avslutande

