Minnesanteckningar telemöte NKRF styrelse – 20170617
Närvarande: Bo Norrving, Tomas Jernberg, Mats Löfgren, Claes Mangelus, Claes Norring,
Greger Fransson, Göran Garellick, Soffia Gudbjörnsdottir.


Mötesuppstart av Bo.



Framtidens Kvalitetsregister: Rapporten är släppt och är hos många positivt mottagen.
NKRF och dess representanter har lyckats få in mycket av NKRs synpunkter och önskemål.



Vårdanalys rapport uppfattas som starkt tendiöst och mindre imponerande. Gruppen
enades om att avstå från att gå i polemik då vi tror att denna rapport inte kommer att få
någon större uppmärksamhet eller betydelse utan sannolikt bara läggas till handlingarna.



Nominering till samverkansgruppen: Det fanns 11 nominerade: Soffia Gudbjörnsdottir, Pär Stattin och Claes Norring är de som fått flest röster. Dessa kommer att tillfrågas och föreslås om de är intresserade.



Sofia Ernestam önskar lämna gruppen. Bo ska diskutera med Sofia. Planerar inga nya
inval i dagsläget utan vänta till nästa årsmöte.



Diskuteras att bilda förening för att bli officiella och registrerade. Beslutas att en ideell
förening skall bildas och registreras. Deklarationsplikten bör inte bli omfattande. Mats
L. får uppdraget att ombesörja det med tillsammans med Bo N.



Dags för ett fysiskt möte för NKRF för att kunna diskutera mer övergripande frågor.
Ordförande kommer med datumförslag som sedan läggs ut på en Doodle.



Soffia G. ansluter till mötet och informeras att hon är förslagen till Samverkansgruppen.



Diskussion om finansiering av deltagande i samverkansgruppen uppkommer. Förefaller som att enighet råder om att enskilda register inte skall finansiera deltagande i samverkansgruppen även om viss del av arbetet kan komma att hamna på ideella kontot.
Huruvida och i vilken omfattning NKRF skall stå för det är avhängigt av att förening
bildas och ev medlemsavgifter. I första hand borde uppdraget finansieras via
SKL/kansliet.



Uppdragets omfattning i samverkansgruppen är ej känt, eller snarast ännu ej definierat.
Om person utsedd av NKRF avgår skall NKRF kunna utse ersättare.



Nästa telefonmöte beslutas till fredagen 20170818 kl 08:00.

