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Protokoll      2016-11-27 
styrelsemöte för SSAS, 
lokal: Summit, Sky City, Arlanda 
Närvarnade: Lars Adolfsson, Hanna Hallgren , Christian Olsson, Ulf Sennerby, Björn 
Salomonsson 
 

1) Mötet öppnades av ordförande Lars Adolfsson 
 

2) Dagordningen godkändes 
 

3) Mötessekreterare Hanna Hallgren  
 

4) Justeringsman Christian Olsson  
 

5) Adjungering av mötesdeltagare 
 

6) Föregående mötesprotokoll godkändes 
 

7) Beslut om organisering av framtida möten 
Fysiska möten 1-2 gånger per år förutom årsmötet. Mötesplatser 2017 planeras till: 
Årsmötet i Uppsala 6-7/4 
SOFs årsmöte för de som kommer att närvara. 
SECEC Berlin. 
Ett styrelsemöte i Sverige i november plats ej bestämd. 
Styrelseledamöter ska få ersättning för resan till möten utanför årsmötet, SOF och 
SECEC. Diskussion förs om SSAS delegat ska kunna söka bidrag från föreningen för 
att kunna närvara vid SECEC möte för att öka vår närvaro där. Beslut om detta 
bordlades till nästa styrelsemöte och hur detta ansökningsförfarande ska ske . 
 

8)  NKO uppdraget - uppdatering och fastställande av arbetsfördelning 
Diskussion förs för vilka detta dokument ska rikta sig och dess utseende. Beslut fattas 
att avsnitt om väntetider, statistik från socialstyrelsen som finns inledningsvis i den 
befintliga skrivelsen ska tas bort och att detta dokument ska rikta sig mot kollegor och 
vara en sammanfattning om kunskapsläget. Arbetet pågår, Christian och Hanna visade 
deras arbete och kommer att skicka ut detta till styrelsen för kommentarer efter 
ytterligare genomarbetning. Anders meddelade att hans arbetsgrupp har börjat och det 
kommer ett utkast. Tidsplanen är att styrelsen ska få ett utkast innan årsmötet i april 
från alla arbetsgrupperna!    
 

9)  Bakjoursskola – uppdatering om processen 
 Lasse ska delta i ett möte om detta den 28/11. Vid årsmötet i Umeå finns det en 
heldag avsatt i programmet för detta ämne och vår styrelse kommer att bli tillfrågade 
om deltagande.   

 
10)   Ekonomisk rapport  

  Ekonomin fortsatt god. Vi har 156 medlemmar.  
 

11)   Årets stipendieutdelning  
Tre ansökningar har inkommit och beslutet blir att meddela två av dessa att vi önskar 
kompletterande uppgifter om vad stipendiet ska användas till, förslagsvis för att kunna 
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presentera resultat, studieresa som bidrar till forskningen eller dylikt! Den tredje 
ansökan avslås eftersom det gällde en resa som gjordes i somras och beslutet är att 
ansökan måste gälla aktiviteter i nästkommande år! Hanna ska skriva ett förslag på 
text som ska läggas ut på hemsidan med uppdaterad information om reglerna för 
ansökan och redovisning. Sista ansökningsdag 2016-12-31! På hemsidan ska vi även 
göra reklam för ”Best national paper” till SECEC, och uppmana medlemmar att skicka 
in manus och ansökan om bidrag för eventuellt deltagande på SECEC. Beslut att höja 
beloppet till 12000:- inför 2017. 
 
    

12)   OP koder omvända proteser 
Förslag på koder inskickade till socialstyrelsen.  
 

13)   Övriga frågor 
Beslut fattas att SECEC och register representanter samt hemsidesansvariga gärna får 
och bör delta vid framtida styrelsemöten. 
 

14)   Nästa möte 
Uppsala 6 april 
 
 
 
 

 
Linköping 2016-12-08 
Hanna Björnsson Hallgren sekreterare 

 
 
 
 


