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Minnesanteckningar från SFVH:s styrelsemöte 
 
Ärende: Styrelsemöte 08 08 28- 08 08 29 
  
Plats: Hotell Skogshöjd, Södertälje.     
 
Närvarande: Styrelsen  
                       
§ 1. 
Föregående protokoll 
Föregående protokoll granskades och godkändes och lades till handlingarna.   
 
§ 2. 
Gamla ärenden:  
 
Hemsidan: www.SFVH.nu    
Webmaster Anna-Maja.  
Avtalet med Anna-Maja löper ut vid nyår. För innehåll och krav på ny hemsida, se bifogat 
protokoll från sektionsstyrelsemöte 28/8 samt under § 11, möte med Henrik Staberg från 
Know IT.  Årsmötesprotokoll 2008 finns nu på hemsidan. 
 
STRAMA  
Rolf Lundholm representerar SFVH i STRAMA:s styrelse, denna grupp har dock enligt vår 
vetskap inte haft några möten så långt. Rolf ingår numer ej i SFVH:s styrelse varför Ann tar 
kontakt med honom inför byte av representant. Barbro Isaksson representerar SFVH i 
ledningsgruppen och önskar kvarstå där. SFVH:s styrelse önskar få bättre insyn i STRAMA 
arbetet och hade föreslagit att Ingemar Qvarfordt ersätter Barbro eller Rolf. Önskemål har 
även framförts om att Barbro bör komma till något av våra styrelsemöten för att informera oss 
om STRAMA arbetet. Ann har varit i kontakt med Barbro som dock angivit förhinder vid 
samtliga av höstens planerade möten. Ann kontaktar Barbro med en ny inbjudan till våra 
styrelsemöten och påpekar vikten av återrapportering till SFVH:s styrelse.  
 
När det gäller STRAMA:s projektpengar för 2008 så kan dessa medel ej överflyttas till 2009 
utan projekten måste snarast komma igång. Syftet är att stöd insatser i syfte att förhindra 
vårdrelaterade infektioner samt mätning av effekter av dessa insatser. 
Barbro Isaksson har sedan tidigare bifogat följande områden till styrelsen 
- Granska kvalitetsregister och lägga in parametrar för registrering av vårdrelaterade 
infektioner i redan befintliga register. - 50 000 kr 
- Samordna protokoll för vårdhygienronder i slutenvård. - 70 000 kr  
- Ta fram en gemensam strategi för hygienarbete - 45 000 kr. 
Ovan projekt har inte kommit igång ännu. Ann T kommer att kontakta någon för att 
sammankalla en arbetsgrupp i syfte att samordna protokoll för vårdhygienronder i slutenvård 
och förhoppningen är att denna grupp hinner påbörja sitt arbete under hösten. 
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Inger Spencer har föreslagit en arbetsgrupp som ska arbeta med att ta fram ett protokoll för 
vårdhygienisk standard för tandvården. Inger skriver en projektplan och skickar till Ann 
varefter Ann kontaktar Barbro för att se om detta projekt kan ersätta ett av ovan tidigare 
föreslagna projekt. Ännu ett alternativ vore SODA arbetsgruppen, Ann lyfter även denna 
grupp som en möjlig STRAMA projektgrupp, Mari skickar projektplanen till Ann. 
 
Socialstyrelsen 
Definition vårdhygienisk expertis mm  
För historik se protokoll från 080413. 
Socialstyrelsen har beslutat att tillsätta tre olika arbetsgrupper som får i uppdrag att ta fram en 
definition av begreppet vårdhygienisk kompetens. Se protokoll från mötet med 
sektionsstyrelserna.  
 
SKL. Sveriges kommuner och landsting - nationellt infektionsförebyggande 
förbättringsarbete.  
För historik se protokoll från 080413.  
PPS gruppen: SFVH:s styrelse representeras av Ann T och Ingemar Q. Dag Ström är 
projektledare. Nästa möte den 5 sept 2008.  
Mätning utförd på ett fåtal kliniker den 7 och 15 maj, enbart 1/3 av landet deltog. Blanketten 
har uppfyllt sitt syfte och var enligt flera lätt att fylla i, vem som äger framtagna data är dock 
en nyckelfråga. Ingemar betonar vikten av att Landstingen själva tar makten över alla data och 
SKL får ej använda sig av data om ej landstingen har godkänt detta. Att göra jämförelser 
mellan de olika landstingens resultat är en kontroversiell fråga. 
 
Arbetet ur ett patientsäkerhetsperspektiv med att förbättra genom olika åtgärder/bundles är 
eftersatt och huvudintresset ligger för närvarande istället på själva mätningen vilket är 
olyckligt. Hur ska själva Satsningen att förebygga infektioner kommuniceras ut till 
verksamheten? Om man ej arbetar efter dessa framgångs-faktorer /”bundles” av åtgärder för 
att förhindra vårdrelaterade infektioner som UVI, postoperativa sårinfektioner och CVK-
relaterade infektioner finns det inte någon egentlig anledning att fortsätta med punktprevalens 
registrering. PPS är ju bara ett mätredskap på själva satsningen. 
 
Kontinuerlig registrering:  SFVH:s styrelse representeras av Birgitta L och Ingemar Q. Dag 
Ström är projektledare. Nästa möte den 1 sept 2008 då olika nationella register skall gås 
igenom liksom det finska SAI-systemet. En nationell kravspecifikation för 
infektionsregistrering skall tas fram. Ingemar beskriver en otydlighet i uppdraget och viktiga 
målkonflikter. Alla landsting finns ej representerade i SKL:s arbetsgrupp ex saknas 
representation från landstingen i Skåne och Stockholms län. Registreringen är ett verktyg att 
ta fram förbättringsarbete och att leda och styra. Viktigast är att använda redskapet för att 
jämföra sig med sig självt och att framarbeta ett förbättringsarbete. 
Förslagsvis kunde länk till SKL:s satsning med en kort information läggas på vår hemsida. 
 
Hygiensällskapet 
Se historik från styrelsemötet 080528. 
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Styrelsen inväntar projektplan för arbetsgruppen ”Hygienpriset” samt projektplan och förslag 
på sammankallande till arbetsgruppen som ska revidera broschyren ”Rätt klädd och rena 
händer inom vård och omsorg”. Juryn för Hygienpriset träffas nästa gång den 24/9, Birgitta L 
är sammankallande, övriga deltagare är Inger, Peter T, Hans-Åke J och Kerstin M. 
 
Diplomaprogrammet på NHV: 
Ingemar Qvarfordt representerar SFVH i den nordiska arbetsgruppen/programkommittén. 
Önskvärt är att få ett nationellt stöd/ekonomiskt bidrag från Socialstyrelsen eller SMI för att 
bla finansiera dessa insatser.  
Det har framkommit att NHV, Nordiska högskolan för vårdvetenskap, inte finns listade bland 
de accepterade högskolorna i landet då nordiska rådet är skolans huvudman. Detta leder till att 
man får sina ECTS poäng men ej en godkänd examen. För att en godkänd examen ska kunna 
erhållas måste utbildningen knytas till ett universitet i det egna landet. En möjlighet är att 
knyta utbildningen till en institution vid Göteborgs universitet . Ingemar kommer, 
tillsammans med NHV och Göteborgs universitet, att arbeta för detta. Ingemar kommer under 
hösten att kalla till ett möte med den svenska arbetsgruppen. Önskemål är bland annat att 
jämföra Diplomaprogrammet med en specialistutbildning och att när problemet ovan är löst 
driva detta vidare gentemot Socialstyrelsen för att ta fram en specialistexamen och egen 
specialitet inom vårdhygien och smittskydd. 
 
Konferenser kalender: 
IFIC i Chile 14-17 oktober 2008: Mari anmäler sitt intresse.  
Norges hygiendagar i Ålesund 14-16 oktober: Styrelsens mening är att vi i första hand 
deltar vid våra nordiska systerföreningars studiedagar. Flertalet andra svenska ”delegater” 
kommer att delta vid IFIC mötet. Birgitta och Catarina kontrollerar om någon av dem har 
möjlighet att åka till Ålesund. 
 
§ 3. 
Inkomna skrivelser: 
SIS remiss 6115 ISO/DIS 1135-4:2008 - Transfusion equipment for medical use - Part 4: 
Transfusion sets for single use 
SIS remiss 6212 ISO/DIS 20072 - Aerosol drug delivery device design verification — 
Requirements and test methods 
SIS remiss 6240 ISO/DIS 28620 - Transfusion, infusion and injection equipment for medical 
and pharmaceutical use - Non-electrically driven portable infusion devices 
Beslut om hur remisserna ska besvaras tas vid nästa styrelsemöte. 
 
§ 4. 
Rapportering från arbetsgrupperna: 
 
DISTER 
Arbetsgruppens syfte är att bevaka och besvara standarder gällande desinfektion och 
sterilisering och sammankallas vid behov av Lennart Sjöberg. Övriga deltagare adjungeras vid 
behov. 
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AFFE/FYFFE  
Dokumentet ligger nu på hemsidan.  
 
SODA, Spol- och Diskdesinfektor Arbetsgruppen  
Projektplan redovisades för styrelsen och godkändes. Arbetet fortskrider på ett önskvärt sätt 
och kommer att redovisas vid Studiedagarna 2009. Senaste mötet den 26-27 augusti i en 
mindre grupp, nästa stormöte blir den 2 oktober. 
 
BOV 
Rolf Lundholm är ordförande i arbetsgruppen som inom kort kommer att tillsättas för att 
dokumentet skall få en allmän genomgång, revidering och uppdatering. Arbetsgruppen 
kommer att sammanfalla med Socialstyrelsens expertgrupp med uppgift att ta fram ett 
underlag för definition av god hygienisk standard avseende lokaler. Med ett första arbetsmöte 
den 29 sept 2008. 
 
KOV, Kunskapsunderlag Operationssalsventilation  
För historik se protokoll från 080413.  
Styrelsen inväntar att Anna Hambraeus ska sammankalla en mindre projektledargrupp för att 
planera arbetet och skriva ihop projektansökningsformuläret för arbetsgruppen. Förslag på 
personer till projektledargruppen skulle, förutom Anna, vara Ulrika Ransjö (så att även 
operationstextilsfrågan behandlas) samt Johan Nordenadler och eventuellt Berit Reinmüller.  
 
Protokoll för vårdhygienisk standard i särskilda boendeformer 
Birgitta meddelar att en större revidering av protokollet, som blir tämligen omfattande med 
både struktur- och processdel, har utförts och att arbetsgruppen är nöjd. Birgitta har testat 
protokollet under arbetets gång med MASar i Norrland. Arbetsgruppen kommer troligen att 
ha sitt avslutande möte den 8 okt 2008 om inte dokumentet lir helt klart innan dess via mail. 
 
Arbetsgrupp för SFVH:s studiedagar 
Beslut fattades vid styrelsens möte med sektionsstyrelserna om att bilda en arbetsgrupp med 
uppdrag att arbeta fram innehållet i 2009 års studiedagar. Mari B får i uppgift att inkomma 
med en projektplan. Se protokoll från mötet med sektionsstyrelserna.  
 
Arbetsgrupp för SFVH:s hemsida 
Jeanette J har fått styrelsens förtroende att sätta samman en arbetsgrupp som ska arbeta med 
föreningens hemsidas förnyelse. En projektplan ska formuleras och förslag på personer som 
skall ingå i arbetsgruppen kommer att sändas till Jeanette. Se protokoll från mötet med 
sektionsstyrelserna.  
 
§ 5. 
Ekonomisk rapport: 
Gunilla redogjorde för föreningens ekonomi som är god. Ca 1 milj kr i kassan skall flyttas till 
två olika konton med 5,5 respektive 3,6% ränta beroende på bindningstid. 
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Tryckkostnaden i samband med studiedagarna blev bara 450 kr högre än föregående år trotts 
det fina programhäftet. Läkarstämman kostade totalt 61.650 kr varav 46.900 för monter och 
utställningsmaterial och 14.770 för resor och uppehälle. Kostade mer än vad det gav med 
tanke på den undanskymda placeringen. 
Studiedagarna inbringade 539.000 kr, kostnad för föreläsare (11 st) 55.000 kr.  
Kostnaden för styrelsen under 1 års tid är 145.000 kr (resor, kost, logi). Kostnad för 
arbetsgrupper under 2008 var 24.250 kr, under 2009 är den kostnaden redan drygt 45.000 kr. 
Medlemsavgifter på 87.100 kr har inkommit från 483 av 622 medlemmar. 
Styrelsen diskuterade vilka villkor som gäller för de företagsanslutna medlemmarna. I 
samband med studiedagarna utgår en utställaravgift på ca 5000 kr samt konferensavgift på 
1.900 kr (2008) så att de deltagande utställarna även kan gå på föreläsningar och ta del av 
utvecklingsarbetet inom föreningen. När det gäller medlemsavgift för de företagsanslutna så 
har den, troligtvis av historiska skäl med svag ekonomi i SFVH, varit högre än övriga 
medlemmars avgift. Styrelsen ser nu inget skäl i att göra skillnad på företagsmedlemmar och 
övriga medlemmar utan föreslår samma medlemsavgift för samtliga medlemmar i SFVH. 
Fastställande av ny medlemsavgift för företagsanslutna kommer att ske vid föreningens 
årsmöte 2009 och gälla från och med verksamhetsåret 2010. 
När det gäller konferensavgiften på 1.900 kr så skall denna täcka hyra av konferenslokal, 
kostnader för föreläsare och programmet. Det ter sig som en hög avgift. Gunilla kommer att 
kontrollera bakåt några år för att se att vi ligger på rätt nivå.  
Gunilla har köpt in ett nytt bokföringsprogram, detta kommer att erbjudas även till 
sektionerna. 
 
§ 6.  
Inför mötet med sektionsstyrelse representanterna: 
Styrelsen diskuterade upplägget inför mötet. Se protokoll från mötet med sektionsstyrelserna.  
 
§ 7. 
Definition av och grund till utnämnande av hedersmedlem inom SFVH: 
Catarina har varit i kontakt med Barbro Isaksson samt Anna Hambraeus, ordförande i tidigare 
styrelser för att efterhöra vilken definition som varit praxis. Det finns inga nedtecknade 
kriterier för utnämnande av hedersmedlemmar, de tidigare utnämnda har dock upplevts vara 
helt självklara. Utnämningen har skett i samband med årsmötet efter förslag från styrelsen. 
För närvarande är Bertil Nyström, Åke Möller samt Anna Hambraeus föreningens 
hedersmedlemmar. Hygiensjuksköterskesektionen har utsett egna hedersmedlemmar nämligen 
Miriam Marland, Birgitta Fryklund samt Ulla Karlsson. Styrelsen får fatta beslut om dessa 
skall innefattas som hedersmedlemmar i SFVH eller enbart vara hedersmedlemmar i 
hygiensjuksköterskesektionen. Hygiensjuksköterskesektionen har beslutat om att ej tillsätta 
fler hedersmedlemmar. Styrelsen får även fatta beslut om SFVH i framtiden ska utse 
hedersmedlemmar eller ej.  
Föreslagna kriterier för hedersmedlemmar i SFVH är: 1) Pensionerad. 2) samt Betydande 
insatser för föreningen och inom vårdhygien/smittskydd. 3) Tidigare styrelseledamot 
(enbart?). Vad ”betydande insatser” innebär kan kanske vara svårt att definiera men är väl 
något som SFVH:s styrelse får besluta om från fall till fall. 
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Inbjudan till studiedagarna ska skickas till hedersmedlemmarna som inte ska betala någon 
årsavgift eller konferensavgift vid studiedagarna (ev. kan diskuteras om föreningen kan vara 
än mer generös vad gäller helpension mm). Hedersmedlemmarna placeras vid honnörsbordet. 
(Detta bör föras in på vår kom-ihåg-lista för studiedagarna). 
 
§ 8. 
Styrelsens arbete 2008: 
Styrelsens mening är att SFVH:s styrelse skall vara den strategiska utvecklingsgruppen och 
att arbetet med att praktiskt planera och arrangera studiedagarna skall skötas av en 
arbetsgrupp med deltagare från medlemmarna i de olika sektionerna men även från SFVH:s 
styrelse. Se protokoll från mötet med sektionsstyrelserna.  
Ann T kommer att undersöka om SFVH som intresseförening kan läggas som en sektion 
under Läkarsällskapet. Detta skulle kunna vara ett strategiskt sätt att lyfta fram vår förening 
och att komma ifråga som remissinstans på ett tydligt sätt. Övriga strategiskt viktiga frågor är 
Specialistutbildning –NHV, SFVH:s relation till Socialstyrelsen, utvecklingen av 
Smittskyddsarbetet se punkten om Smittskyddsutredningens hearing i protokoll från mötet 
med sektionsstyrelserna .  
Styrelsen behöver revidera föreningens stadgar. Alla uppmanas att läsa igenom stadgarna till 
nästa styrelsemöte och komma med synpunkter.  
När det gäller definition och krav kring vårdhygienisk expertis så har detta hänförts till 
Socialstyrelsen som tillsatt tre arbetsgrupper. Se protokoll från mötet med sektionsstyrelserna. 
När det gäller att ta fram en film om Basala hygienrutiner så avvaktar vi med detta. Styrelsen 
vill först se hur arbetet inom SODA, när det gäller utbildningsfilm om spol- och disk men ev. 
även om basala hygienrutiner, kommer att fortskrida. Om någon vårdhygienisk enhet i 
Sverige vill ta fram en ny utbildningsfilm kring basala så kan styrelsen tänka sig att stötta 
detta. 
 
§ 9.  
Definition medlemskap – företagsrepresentation/personligt medlemskap 
Se även under §. 5 Ekonomisk rapport, företagsanslutna medlemmar. Styrelsen enas om att, i 
enlighet med föreningens stadgar, medlemskap i SFVH kan erhållas av personer med 
yrkesmässigt intresse av vårdhygieniska frågor. Det rör sig om ett personligt medlemskap 
oavsett om man arbetar inom offentlig vård eller på ett kommersiellt drivet företag. Företaget 
i sig är dock ej medlem utan de enskilda medarbetarna inom företaget ansöker om ett 
personligt medlemskap i styrelsen respektive i de företagsanslutnas sektion.  Frågor om 
medlemskap inom SFVH avgörs av SFVH:s styrelse.  
När det sedan gäller medlemskap i de olika sektionerna så beslutar respektive sektionsstyrelse 
i sina stadgar vad som gäller. För att exempelvis vara medlem i hygiensjuksköterskesektionen 
krävs att man arbetar som hygiensjuksköterska på en vårdhygienisk enhet medan 
sterilsektionen har en bredare medlemsdefinition. 

 
§ 10. 
Studiedagarna 2009: 
Studiedagarna kommer att hållas den 20-22 april 2009 på Skogshöjd, Södertälje. 
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Mail med info om datum för Studiedagarna skickas ut via sektionernas representanter i 
styrelsen. Synpunkter på program och innehåll mottages med tacksamhet från medlemmar i 
respektive sektion.  
Barbro Isaksson och Madeleine kommer även i år att sköta administrationen. För 
programpunkter se bilaga. 
 
§ 11. Möte med Henrik Staberg från KnowIT angående hemsidan: 
Henrik berättade om hur arbetet med att skapa en hemsida delas upp i fyra steg. 1. Förstudie; 
vilka förutsättningar finns gällande ekonomi, tid, behov av funktion. 2. Kravhantering; spika 
krav, gällande syfte, målgrupp, länkar, tillgänglighet mm. 3. Utförande; ta fram grafik, 
information, samt 4. Förvaltning; komplettera information, bygga till fler funktioner mm. 
Jeanette som är sammankallande i arbetsgruppen Hemsidan har ytterligare information med 
hela Henriks presentation och kommer att delge arbetsgruppen denna. Jeanette håller fortsatt 
kontakt med Henrik Staberg. 
 
§ 12. 
Slutrapport av ”Reprocessering av engångsprodukter för Värmlands landsting”: 
Mari delgav styrelsen den viktiga rapporten som även lägges på föreningens hemsida. Genom 
processkartläggning och efterföljande riskanalys visade det sig inte vara någon ekonomisk 
bärighet i att reprocessera engångsprodukter. Rapporten tryckte även på att 
verksamhetschefen tar på sig ett tillverkaransvar för den reprocesserade medicintekniska 
produkten. 
 
§ 13. 
Rapport från europeiskt möte i Berlin den 23 maj 2008: 
Catarina rapporterar om mötet och visade de bilder som användes vid presentationen om den 
det vårdhygieniska arbetet i Sverige. Presentationen lägges på hemsidan.  Ann Tammelin 
kommer att representera SFVH:s styrelsen vid nästa möte i Berlin den 27-28 november 2008 
 
§ 14. 
Landstings tillhandahållande av kanyler och sprutor i samband med influensapandemi 
Frågan bordlades pga tidsbrist. 
 
§ 15.  
Hearing Smittskyddsutredningens möte 29/8 
Se protokoll från mötet med sektionsstyrelserna. 
 
§ 16.  
Sampackning av sterila och ickesterila förrådsprodukter 
Frågan bordlades pga tidsbrist. 
 
§ 17.  
Övriga frågor: 
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Inger Spencer föreslog en ny arbetsgrupp med uppgift att ta fram ett ”Protokoll för 
vårdhygienisk standard för tandvården”. Styrelsen är enhälligt positiva till detta och ger i 
uppdrag åt Inger att skriva projektplan samt att ta kontakt med möjliga deltagare i gruppen. 
Inger önskar komma igång med arbetet snarast för att kunna presentera ett förslag lagom till 
studiedagarna 2009. 
 
§ 18. 
Mötestider för styrelsen 2008: 
Onsdagen den 17 september, kl 10.00-16.00. Läkarsällskapet, Stockholm. 
Onsdagen den 22 oktober, kl 10.00-16.00. Södersjukhuset, Stockholm.  
Måndagen den 3 december, kl 10.00-16.00. Läkarsällskapet, Stockholm.  
 
§ 19. 
Mötets avslutande: 
Ordförande Ann Tammelin avslutade de två dagarnas intensiva möten och tackade samtliga 
för ett gott utfört arbete.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Catarina Åneman 
Sekreterare SFVH:s styrelse 
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Förslag till organisation och program Studiedagarna 2009: 
 

- Kanske lite mindre deltagare nästa gång, dela upp studiedagarna vår och höst. 
- Håll studiedagarna vart annat år istället för varje år. Det behövs inte ett sådant 

omfattande program varje år.  
- Gärna Skogshöjd, Södertälje. 
 
- Om det går vore det skönt att slippa de långa tiderna för utställning/kaffe. Det skulle 

vara bättre och en sammanhängande tid en fm. eller em.  
- Mindre bra med de långa pauserna för utställning. Bättre om utställarna får parallell 

tid och kan presentera sina objekt där. 
 
- Vi saknar deltagare av sterilsektionens medlemmar på dessa studiedagar. Åtgärder 

önskas så att även dessa medlemmar kommer hit och får del av ett bra program. 
 

- Under middagen en av kvällarna – ha placering vid borden för att öka möjligheten för 
att lära känna kollegor ifrån resten av Sverige. 

 
- Ha utrymme för mixade diskussionsgrupper under en del av programmet för att öka 

kunskapen om hur vårdhygien bedrivs i Sverige. (Elisabeth Gebring).  
 
- Saknar föreläsningar, erfarenheter från barnsjukvården. 
 
- Hepatit C, mycket stickskador i vården, bjud också in riksföreningen Hepatit C. 

 
- Vattenrening Unit, beslut om vad som skall användas för intensivrengörning. 
- Test av diskdesinfektorer – beslut om vilken test som gäller. 
- Diskdesinfektorer: Hur gör vi praktiskt med den nya standarden, vilka smutstester är 

”bäst” osv.  
 
- Förslag till föreläsare 2009: Björn Iversen, Norskt Folkhelseinstitut (kanonbra NHV 

Gbg). 
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Protokoll från möte mellan SFVH:s styrelse och sektionernas styrelser 080828 
 
Plats: Hotell Skogshöjd, Södertälje.     
 
Närvarande: SFVH:s styrelse (Ann Tammelin, Gunilla Prejer, Catarina Åneman, 
Mari Banck, Inger Spencer, Ingemar Qvarfordt, Birgitta Lönnberg, Jeanette Charpentier,  
Raija Helisoja) Hygiensjuksköterskesektionen (Lotta Helgius, Eva Schöbel),  
Hygienläkarsektionen (Rolf Lundholm, Per Nilsson), Smittskydd (Anna Lindqvist, Johan 
Hedlund), Sterilsektionen (Brithe Oskarsson, Eva Herrero, Tandsektionen (Ingrid Olsson, 
Peter Lundholm), Företagsanslutna (Joacim Lindoff)  
 
                       
§ 1. 
Alla hälsades välkomna. 
SFVH:s ordförande Ann Tammelin förklarade bakgrunden till dagens möte och samtliga 
deltagare fick möjlighet till en kort presentation. 
 
§ 2. 
Samarbetet mellan SFVH:s styrelse och sektionernas styrelser. 
Det finns ett stort behov av att förbättra kommunikationen mellan styrelsen och 
sektionsstyrelserna. Mötet föreslår att vi fortsätter att träffas på detta sätt 1-2 ggr per år.   
Önskemål framkom att vi bör ha tillgång till varandras styrelseprotokoll så att vi får vetskap 
om vad som är på gång inom de olika styrelserna och därmed kunna stötta varandra, arbeta åt 
samma håll och inte göra ett dubbelarbete. Detta kommer att underlättas efter det att vi 
förbättrat vår websida så att de med särskild behörighet kan gå in och läsa styrelsen samt 
sektionsstyrelsernas protokoll.  
Mötet enades om att sekreterarna i respektive styrelse skickar godkända protokoll mellan sig 
för vidare distribution ut till övriga styrelsemedlemmar. Kontakt kan sedan tas mellan 
sektionerna för att främja samarbete och kunskapsflöde. Styrelseprotokollen skall dock inte 
skickas ut till samtliga sektionsmedlemmar. 
 
§ 3. 
Hemsidan 
 
 
 
 
 


