
 
 
 

Protokoll från styrelsemöte 
 
Datum: 220323 
Närvarande: Therese Sterner ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta 
Eriksson, Susanne Bengtsson Lund, Maria Rosengren, Birgitta Lagercrantz, Sara Appeltofft, 
Maria Emilsson och Marianne Eduards 
 

 
  

1. Mötets öppnande  

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.  

2. Sekreterare för mötet: Pia 

3. Föregående möte 

Handlade främst om frågor kring årets ASTA-dagar. 
 

4. Ekonomi 

Mindre utgifter hittills under året pga färre aktiviteter som kostar, dessutom 
minskade intäkter från medlemsavgifter. Idag 454 medlemmar och 97 har ej 
betalt årets avgift men påminnelseutskick har gjorts i mars. 

5. ASTA-dagarna i Västerås 

Genomgång av styrelsens uppdrag under dagarna och fördelning av 
uppgifter. Ingen nominering till Årets ASTA har inkommit och en person har 
sökt bägge stipendier. 

Posterutställning: 5 postrar har inkommit 

Valberedning: två medlemmar önskar avgå och behöver ersättas.  

6. Årsmöte 

Marie Iwarzon från SSF kommer att vara ordförande vid Årsmötet och deltar via 
Zoom. 

7. ASTA-dagarna Halmstad 2023 



Det har inkommit en förfrågan från arrangörsgruppen om form av ASTA-dagar 
nästa år. 

Beslut: Styrelsen föreslår en hybridlösning även nästa år. 

8. Uppdatering av Årshjulet 

Punkten bordlades till nästa möte. 

9. Policy för medverkan med poster på ASTA-dagar 

Vissa av postrarna detta år föranledde att regler kring postrar behöver ses över. 

Beslut: Styrelsen ska se över detta och komma med en motion till nästa 
Årsmöte. 

10. Styrelseuppdrag – vad innebär det att sitta i en styrelse: åtagande och 
ansvar? 

Sara och Therese deltog i SSF:s utbildningsdag och styrelseuppdrag i höstas. 
Alla uppdrag bygger på föreningens stadgar och om de ej stämmer överens 
måste en stadgeändring på ett årsmöte göras. Alla i styrelsen är ansvariga för 
vad vi gör och inte enbart t.ex ordförande eller kassör. 

Therese har skrivit ett utkast till ett dokument om vad det innebär att ha ett 
styrelseuppdrag i ASTA. 

Beslut: Alla granskar dokumentet och därefter fortsatt diskussioner och beslut 
vid nästa styrelsemöte. 

11. Arbetsgrupper 

Beslut: Mer fördjupat fokus på arbetsgrupperna vid nästa styrelsemöte. 

12. SSF 

Sjuksköterskedagarna flyttade till 3-4/10-22. Två från styrelsen är anmälda. 

Beslut: Diskutera deltagandet vid nästa styrelsemöte. 

13. Nästa möte 

Via Zoom 220531 samt 220913 i Göteborg. 

 

 

Vid protokollet  

 

------------------------------------------------                             ----------------------------------------------- 

Pia Kalm-Stephens, sekreterare                       Therese Sterner, ordförande 


