Protokoll från digitalt styrelsemöte
Datum: 210302
Närvarande: Therese Sterner ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare,
Margareta Eriksson, Susanne Bengtsson, Maria Rosengren, Maria Emilsson, Birgitta
Lagercrantz, Sara Appeltofft och Marianne Eduards

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet, hälsade alla välkomna och speciellt vår Zoomsupport André Lauber.
2. Sekreterare för mötet: Pia
3. Ekonomi
Ungefär 4000 kr mindre än i fjol har inkommit i medlemsavgifter, trots att
påminnelser har skickats ut.
Revisorerna kommer att gå igenom årets ekonomi nästa vecka och därefter
läggs revisionsberättelsen ut på vår hemsida.
4. ASTA on-line utbildningsdag 210325
André har haft kontakt med MKON för att planera upplägget för dagen. Schemat
är tight och ett noggrant körschema behövs för att allt ska fungera.
Sponsorerna kommer att under en 2-minuters reklamfilm få ge information, vid
tre tillfällen i början av en föreläsning. Dessutom kommer alla deltagare att under
första kafferasten att delas in i fem grupper och då få företagsinformation från
olika företag under 10 minuter. Under måndagen 22/3 13.30-17.00 kommer
företagen, med hjälp av André, att kunna gå in på den aktuella ASTAdagszoomlänken och testa upplägget. Detsamma gäller för alla föreläsare och
för oss i styrelsen.
André vill ha hjälp av Margareta på plats på Södersjukhuset men tycker att vi
andra kan delta från annan plats.
Luftvägsregistret vill delta och visa hemsidan

Beslut: De får 15 minuter från frågestunden efter Mariannes och Marias
föreläsning.
Det blir en frågestund efter alla föreläsningar, medlemmarna kommer att
uppmanas att använda chatt-funktionen och Susanne ansvarar och förmedlar
allt som skrivs.
Årsmötet: Marie Ivarsson från SSF kommer att vara ordförande.
Fem postrar har skickats in men inga stipendieansökningar eller nomineringar till
Årets ASTA.
Beslut: Kontakta MKON angående att skicka ut info och uppmana
medlemmarna att skicka in postrar, söka stipendier och skicka in nomineringar
till Årets ASTA.
MKON kommer att kontakta alla posterförfattare och be dem skicka deras
postrar för att kunna läggas upp på MKONs ASTA hemsida.
Styrelsen kommer att ha ett avstämningsmöte 210324 kl 18.00
5. ERS nurses group 9.3
Caroline är ej med på dagens möte och ingen ny information har inkommit.
6. Arbetsgrupper
Revidering av spirometridokumentet: Inget möte har ännu skett
Revidering av Eksemdokumentet: Ett första möte är planerat att hållas i april.
Omvårdnadsdokument vid födoämnesprovokationer: Ett webb-startmöte är
planerat den 210315 och Åsa Strinnholm, Sofia Valentin, Ann-Charlotte
Sundqvist, Birgitta Lagercrantz och Pia Kalm-Stephens kommer att ingå i
arbetsgruppen.
7. Allergilyftet
Flera i styrelsen kommer att delta i Astma-och Allergiförbundets utbildningsdag.
8. Kompetensbeskrivning
En förfrågan har inkommit från en medlem om vad som hände med arbetet med
att få vår specialistutbildning erkänd som en erkänd
specialistsjuksköterskekompetens på magisternivå. Hon hade också frågor
angående vilka löneökningar utbildningen medför.

Beslut: Marianne och Maria tar kontakt med henne och informerar.
9. Nästa digitala styrelsemöte: 210510 heldag.

Vid protokollet

-----------------------------------------------Pia Kalm-Stephens, sekreterare

----------------------------------------------Therese Sterner, ordförande

