Protokoll från digitalt styrelsemöte
Datum: 200525
Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare,
Therese Sterner, Margareta Eriksson, Susanne Bengtsson, Maria Rosengren, Kersti
Theander, Birgitta Lagercrantz, Sara Appeltofft och Marianne Eduards

1. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Sekreterare för mötet: Pia
3. Ekonomi
Ekonomin ser bra ut, vilket delvis förklaras av att vi inte har haft samma utgifter
som tidigare år pga Corona pandemin med inställda konferenser,
utbildningsdagar och möten. Tyvärr har drygt 160 medlemmar inte betalat årets
medlemsavgift trots att flera påminnelser har skickats ut. Det har varit många
pensionsavgångar under året. Positivt är att också nya medlemmar har
tillkommit.
Beslut: Vi ska inte avregistrera de personer som inte har betalt
medlemsavgiften utan skicka ut nya inbetalningskort nästa år.
4. ASTA-dagarna 2020 i Västerås
Den nuvarande planen är att hålla ASTA-dagarna i november men då
pandemiläget fortsatt är mycket osäkert och alla regioner är belastade önskar
alla i styrelsen att utreda möjligheten att flytta dagarna till nästa vår. Ett digitalt
årsmöte måste dock hållas under hösten.
Beslut: Ann-Britt kontaktar MKON för att höra om det finns möjligheter att flytta
dagarna till 2021 och vilka ekonomiska konsekvenser det skulle medföra.
Tillägg 200603: Diskussion har skett med Aros i Västerås och det finns en
möjlighet att flytta dagarna till 24-26/3 2021 utan några extra kostnader. Detta
beslut styrks av alla i styrelsen.

5. Rapporter

Inga möten har skett sedan det senaste styrelsemötet.
6. Svensk sjuksköterskeförening
Sjuksköterskedagarna planeras att flyttas fram till våren 2021.
En remiss ”God och nära vård” har inkommit från SSF och de önskar våra
kommentarer före 200814. Ann-Britt har börjat läsa och dokumentet är
omfattande, svårläst med många hänvisningar.
201013 är det planerat att SSF anordnar en utbildningsdag för nya
styrelseledamöter.
7. AIT-utbildning och SLIT-körkort (Therese och Marianne)
Utbildningsgruppen fortsätter arbetet med utbildningen, genom att se över
materialet och alla kommentarerna till bilderna och att se till att alla delmål är
uppfyllda. Varken SFFA eller ASTA vill ha sin logga på utbildningsmaterialet om
inte det kan godkännas. ALK kommer att fortsätta ge kurser under 2020 och
därefter övertas ansvaret av SFFA som har en tillgänglig person som kommer
att administrera det hela.
Beslut: Therese lägger till kommentar om vikten av omvårdnadskompetens som
att ge undervisning om t ex egenvård. Det är viktigt att en erfaren, utbildad
sjuksköterska är en av kursledarna och att det i dokumentet påpekas att
sjuksköterska som ger AIT eller SLIT ska ha minst 15 poängs utbildning i astma,
allergi och KOL sjukvård. Innan dokumentet slutligen skickas till ALK ska ASTAs
styrelse ha möjlighet att läsa igenom och godkänna det.
8. Arbetsgrupper
a. Spirometri (Sara, Maria)
Arbetet har ännu inte påbörjats men avsnittet om vårdhygien kommer att
bli viktigt.
b. Inhalationsteknik (Ann-Britt och Kersti)
Gruppen har haft ett första möte i Karlstad, så arbetet fortsätter
c. Spray och spacer (Maria och Marianne)
Information om rengöring av de spacrar som används mest finns nu
utlagt på Janusinfo.se.
9. Hemsidan
En ny hemsidelösning kommer inom kort som förhoppningsvis blir mer
lättarbetad. Viss text kan bara flyttas över men annat, tex bilder behöver sparas
ner och läggas in på nytt.
Beslut: Birgitta sparar ner det som ska sparas och inte automatiskt kan
överföras.
10. EAACI i Stockholm 2022?
Ingen ny information har inkommit.

11. Övriga frågor
 Toleranskonferensen är uppskjuten och inget nytt datum finns ännu.
 BLFal har beslutat att ej anordna utbildningsdagar 2020 utan först 2021.
 Sammanställningen av enkäten om användning av spray och spacer
kommer att läggas ut på hemsidan och sedan skickas en ny enkät ut inför
nästa års ASTA-dagar.
12. Nästa möte
200610 16.30 sker ett digitalt styrelsemöte via Zoom
Vid protokollet

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

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

Ann-Britt Zakrisson, ordförande

