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Styrelsens arbete
Styrelsen har arbetat med att utveckla arbetet mot den enskilda medlemmen. Mycket arbete är att planera
sterildagarna. Alla i styrelsen arbetar ideellt.

Möten
Under perioden som verksamhetsberättelsen avser har styrelsen haft fyra, (4) telefonmöte samt ett (1)
fysiskt möte på Skogshem &Wijk Lidingö.

Internationella möten och konferenser
Steriltekniska föreningen är fortsatta medlemmar i WHFSS. Ingen i föreningen har medverkat på
konferensen i år.
En av föreningens styrelseledamot skulle ha åkt på 5th Annual Infection Control, Sterilization and
Decontamination in Healthcare Congress i London men eftersom det pågår en pandemi så är denna
uppskjuten till nästa år.

Utbildning
Föreningen har deltagit i en styrelseutbildning för att kunna få kunskap om vilka de olika rollerna i en
styrelse innebär samt hur man bäst driver föreningen framåt på ett professionellt sätt. Utbildningen ägde
rum på Skogshem &Wijk Lidingö 2020‐02‐13 och utbildaren kom från företaget Styrelsepost som har
många års erfarenhet av styrelsearbete.
Deltagarna vid förra årets studiedagar hade workshops för att kunna ta fram ett underlag för nationella
riktlinjer för arbete på ren och oren sida på steriltekniska enheter. En arbetsgrupp bildades på ca 10
personer. Gruppen har haft ett fysiskt möte i Stockholm för uppstart av arbetet och flera digitala träffar
under året. Arbetet går framåt och vi räknar med att presentera detta på sterildagarna 2021.
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Medlemmar
Medlemsregistret uppdateras kontinuerligt via Membit, styrelsens förhoppning är att medlemmarna ser
nyttan i att betala medlemsavgiften, oavsett om man åker på sterildagarna eller inte. Diskussioner har förts
om man skall erbjuda betalande medlemmar något mer som till exempel medlemsbrev, rabatterade
studiebesök osv. Det är bra om föreningen kan få medlemmar som inte endast betalar medlemsavgift inför
sterildagarna. Ju fler vi är i föreningen desto starkare röst får vi att föra fram våra och medlemmarnas
frågor och åsikter runt arbetet på sterilteknisk enhet.
Föreningen arbetar vidare med denna fråga.

Årsmöte
Föreningens årsmöte kommer genomföras 15/10 2020 kl. 17:00 i Microsoft teams på grund av Corona
pandemin.

Studiedagar
Studiedagarna har ställts in pga. Corona pandemin och kommer förhoppningsvis genomföras nästa år.
Eftersom föreningen fyller fem år i år och hade tänkt fira lite extra så får detta ske vid nästa års sterildagar.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är mycket god och i balans. Placering av medel i fonder för långsiktigt sparande
ökade även 2019. Bokslut genomförs per kalender år. Därför kommer bokslut redovisas på årsmötet
nästkommande år. Årsmötet godkände fortsatt arvode till kassören på 6000kr.

Övrigt
Boken Sterilization of Medical Supplies by Steam av Jan Huys är nu översatt till svenska. Boken har använts
under sterilteknikerutbildningen men har tagits bort då den inte gick att få tag på. Styrelsen har fått frågan
om vi kan stå för finansieringen av boken men inte tagit något beslut ännu.
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Styrelsen tackar för förtroendet för detta år och hoppas att våra medlemmar känner sig nöjda över
föreningens arbete.
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