PROTOKOLL

2003-04-08

Ärende:

Årsmöte SFVH

Tid:

Tisdagen den 8 april 2003 kl. 13.30–15.00

Plats:

Hotell Skogshöjd, Södertälje

§1

Ett välbesökt årsmöte (fullsatt) öppnades av ordförande Barbro Isaksson

§2

a/
Till mötesordförande valdes Barbro Isaksson
b/
Till sekreterare för mötet valdes Catarina Åneman
c + d/ Till justeringsmän och tillika rösträknare valdes Tony Edén och
Martin Laurell

§3

Godkändes att mötet var behörigt utlyst och att handlingarna ställts till medlemmarnas förfogande i tid. Föredragningslistan godkändes.

§4

Föregående protokoll godkändes.

§5

Sekreteraren läste upp verksamhetsberättelsen för 2002/2003. Föreningens
verksamhetsplan gäller till 2004 och styrelsen har genomfört alla planerade
aktiviteter i planen under de senaste två åren. Föreningens hemsida
www.sfvh.nu uppdateras ständigt och Rolf Lundholm är hemsidans redaktör. Målsättningen är att all information till föreningens medlemmar i
framtiden ska gå ut via hemsidan och meddelande om nyheter skickas ut till
betalande medlemmar via e-post från respektive sektion. Ordförande är
föreningens representant i nationella STRAMA. Styrelsen har ansökt och
fått godkänt av patent och registreringsverket om att mönsterskydda SFVH:s
logo. Arbetsgrupperna BOV och CJD är klara med sina slutrapporter och
dokumenten ligger ute på föreningens hemsida.
Styrelsen har kontaktat Socialstyrelsen för att initiera revidering av ”Gröna
boken”. En arbetsgrupp har bildats för att verka för återväxten av hygienläkare och hygiensjuksköterskor, en arbetsgrupp arbetar med revidering av
MRB-dokumentet och ytterligare en arbetsgrupp bearbetar förslag till ny
standard bl a gällande sterilisering och desinfektion.
Kassören har uppdaterat medlemsregistret. Anna Hambraeus har utsetts till
hedersmedlem. Inkomna skrivelser och remisser finns beskrivna i verksamhetsberättelsen.
Verksamhetsberättelsen godkändes.
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§6

Anne Lenell läste upp revisionsberättelsen. Förra årets studiedagar visar ett
överskott som till stor del kan tillskrivas våra utställande företagsmedlemmar. Sektionskassörerna uppmanas att betala in årsavgiften för innevarande år, före studiedagarna. Revisorn och kassören riktade åter en uppmaning till arbetsgrupperna att skriftligen insända tidsplan och budget till
styrelsen.

§7

Birgitta Fryklund yrkade genom Anne Lenell på ansvarsfrihet för styrelsen
vilket godkändes.

§8

Oförändrade årsavgifter, dvs. 100 kr för enskild medlem och 300 kr för
företagsansluten medlem.

§9

Inga inkomna motioner.

§ 10

Val av styrelsemedlemmar genomfördes enligt följande:
a/ Som sekreterare Catarina Åneman, 1:a tvåårsperioden.
b/ Som kassör Gunilla Prejer, fyllnadsval på 1 år.
c/ Som övriga ledamöter, Raija Helisoja, fyllnadsval på 1 år, Inga-Lisa
Jonsson 1:a tvåårsperioden. Rolf Lundholm 3:e tvåårsperioden, Ann
Lejon 3:e tvåårspeioden.

§ 11

Val av revisor: Eva Dannetun
Val av revisor suppleant:

§ 12

Val av valberedning: Annika Rodert, nyval (hygiensjuksköterskesektionen),
Mona Insulander, omval (smittskyddssjuksköterskesektionen), Peter Olsson,
nyval (tillverkarna). Samtliga valdes för 2 år.
Övriga i valberedningen: valda 2002 för ytterligare 1 år: Ulrika Ransjö
(ordf.), Bodil Haugaard (materialkonsulenter), Helena Marking (tandvård),
Elisabeth Spång (sterilsektionen).

§ 13

Rapport från arbetsgrupper:
BOV: Slutrapporten ligger på föreningens hemsida. Då den fått ett ISBN
nummer kommer de att tryckas i en mindre upplaga.
MRB: Arbetsgruppen bestående av Rolf Lundholm (ordförande), Tony
Edén, Leif Larsson, Johan Struwe, Lena Nilsson och Ann Lindgren arbetar
med ett förslag för revidering av nuvarande dokument. Beräknas vara klart
hösten 2003.
CJD: Slutdokumentet ligger på föreningens hemsida.
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Tillväxtgruppen: Ann Tammelin är sammankallande och arbetsgruppen är
under formering.
DISTER: Sterilisering och desinfektion: Lennart Sjöberg är ordförande för
arbetsgruppen som kommer att arbeta med SIS remisser kring standarder för
desinfektion och sterilisering. Övriga i arbetsgruppen är; Birgitta Bergqvist,
Peter Ulleryd, Christina Johansson och Kaj Andersson
Grådasken: Skall revideras, Lennart Sjöberg är ordförande arbetsgruppen
skall formeras inom kort.
§ 14

Verksamhetsplanen presenterades i korthet av Cecilia Sjögren. Finns att läsa
på föreningens hemsida.

§ 15

Ulrika Ransjö föreningens representant i IFICs styrelse redogjorde för IFICs
aktiviteter, bl a publicering av guidelines till de länder som ej har råd med
egen produktion av utbildningsmaterial. ISNA är en organisation som
skaffar sponsorer till IFIC. SFVH har tidigare sponsrat en resenär till
internationella konferenser. IFIC ställer nu frågan om SFVH kan vara med
och sponsra en IFIC stipendiat till en kostnad av ca 500 dollar. Årsmötet
beslutar att lämna till SFVH:s styrelse att bedöma om föreningen har
ekonomisk möjlighet att göra detta.

§ 16

Öviga frågor
Hemsidan
Styrelsen hänvisar till hemsidan för information om studiedagar mm i
framtiden. Påminnelser om förändringar på hemsidan kommer att gå ut som
e-post från respektive sektion. De som saknar e-postadress får ta kontakt
med sin sektion alt styrelsen för fortsatt information via brevutskick.
Årsmötet godkänner denna informationsväg.
Handboken
Gunnel Andersson informerade om handboken, finns att nå via länk från
SFVH:s hemsida. Handboken förvaltas av Infomedica på uppdrag av
Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet. Infomedica säkrar
drift, underhåll samt kontinuerlig uppdatering.
Förvaltningsgruppen fungerar som samordnare, beslutar om innehåll och ser
till att kvalitén hålles. Synpunkter om handbokens innehåll och förslag på
nya ämnesområden kan lämnas till förvaltningsgruppen. Man planerar att
uppdatera minst 50 avsnitt årligen. Handboken används frekvent med ca 700
besökare dagligen. Många skickar frågor via e-post. Under våren kommer
vissa tekniska förbättringar att göras bl a skall handboken förses med
sökmotor, viss förändring kommer även att göras vad gäller layout och
innehållsförteckning.
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Nationell handlingsplan gällande hantering av Caliciutbrott
Ingela Nilson Sörland lyfte frågan om SFVH skulle bilda en arbetsgrupp för
att arbeta med en nationell handlingsplan gällande hantering av
Caliciutbrott. Frågan kommer att tas upp i styrelsen efter det att man sett
över vilka ekonomiska möjligheter som finns för att bilda ännu en
arbetsgrupp.
Nästa års studiedagar
Kommer att hållas den 19-21 april 2004, på Hotell Skogshöjd, Södertälje.
Förslag på lokal för studiedagarna 2005 kan lämnas till styrelsen.

§ 17

Ordförande Barbro Isaksson tackade för det stora intresset och avslutade
årsmötet 2003.

Vid protokollet:

Catarina Åneman, sekreterare

Justeras:

Barbro Isaksson, ordförande

Martin Laurell

Tony Edén
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