NHS styrelse/HE

Anteckningar från NHS styrelsemöte
(via zoom) 25 mars 2021

1. Vid mötet deltar Bibbi Carlsson (ordf), Madeleine Andersson, Cecilia Björkelund,
Kent Lundholm,PO Brogren, Olle Larkö och Hans Ekman. Förhindrade: Nils Crona
Axel Bergh.
2. Uppföljning av genomförda medlemsmöten.
Vi konstaterade att mötena genomfördes mycket bra och att tekniken
fungerar. Kent fortsätter att undersöka hur de stora filerna ska kunna
presenteras på hemsidan. Antalet deltagare är lägre än när vi hade fysiska
möten vilket är förvånande eftersom de digitala mötesformerna snarast
borde öka deltagandet eftersom de underlättar så mycket.
Bestämde att vi genomför en enkät till medlemmar för att undersöka varför
det är så.Madeleine och Hans fick i uppdrag att utforma ett förslag till
enkät. Avstämning ska ske med Nils innan. Förslaget skickas underhand till
styrelsen för synpunkter med sikte att enkäten presenteras på
medlemsmötet 22 april inför utskick. Enkätresultatet redovisas sedan på
årsmötet.
3. Reaktioner på brevet till medlemmar/arbetsgrupper.
Svar har inkommit från modellgruppen (Hans Johansson) och
Tillgänglighet/vårdköer (Axel Bergh). Båda grupperna har arbeten planerade
men aktiviteterna är i praktiken pausade pga pandemin.
Vi diskuterade om det går att hitta en teknisk funktion för att grupperna ska
kunna ha digitala möten.
4. Planering kommande möten.
22 april Tema: Läkemedel PO Brogren och Peter Daneryd föredragande
med assistans av Hans Ekman. Övrigt bl a Presentation av enkäten samt av
Pfizerseminarium.
20 maj Årsmöte. Samt temaföreläsning av Bo Rothstein. Olle Larkö
kontaktar Bo Rothstein och förser Hans med temarubrik till kallelsen. Vi
konstaterade att mötet måste ske digitalt.
Sedvanlig årsmötesagenda inkl förslaget från valberedningen. Cecilia
Björkelund har avsagt sig fortsatt styrelseuppdrag. Bibbi och övriga beklagar
men respekterar detta. Och framför ett varmt tack till Cecilia för hennes
insatser i styrelsen.
Övriga frågor på årsmötet bl a frågan om årlig medlemsavgift samt förslag
NHS-pris.
5. Övriga frågor.
Symposium med Pfizer.
Kent informerade att Pfizer kommer att ordna ett läkemedelsseminarium
27 maj med NHS som medarrangör. Ett begränsat antal platser viks för NHS.
Styrelsen ställer sig bakom arrangemanget. Kent informerar på
medlemsmötet 22 april.
Söka bidrag från stiftelser mm är en fråga som styrelsen har diskuterat
tidigare. Bör aktualiseras igen.
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