
 

 

 

Fysioterapeuterna 

Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm 

Besöksadress Vasagatan 48 

Telefon 08-567 061 00 

E-post kansli@fysioterapeuterna.se 

Webbadress www.fysioterapeuterna.se 

Bankgiro 727-1877 

  
 

Protokoll för styrelsemöte  

Distrikt Dalarna 

Mötets datum: 220603 12.00-13.00. 

 

Mötets plats: Via Skype och nere på Fysioterapin Falun.  

 

Närvarande: Mathias Andersson, Johanna Larsson, Anna Lundgren, Ingela Derkert. 

Frånvarande: Anna Lindhe, Karin Malmberg. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Mathias Andersson öppnar mötet.  

 

2. Justering av dagordning 

Dagordningen godkänns. 

 

3. Justerare 

Ingela Derkert. 

 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

 

5. Rapporter 

Vi har skickat mail från styrelsen till Laura Rautiainen på förbundet centralt 

angående de frågor vi diskuterade på förra mötet; har lönelistorna skrivits på, har 

arbetsgivaren följt prioriteringen o.s.v. Vi har inte fått svar ännu. 

 

Fortsatt rapport från de diskussioner som pågår inom förbundet. Mycket 

diskussioner om lön och specialist. De tycker att klinisk erfarenhet också ska 

leda till specialist och diskussioner pågår. Löneläget det som är viktigast för 

medlemmar efter undersökningar.  

 

Ingela och Mathias var med på dialogsamtal. 
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Mathias Andersson rapporterar angående vad förbundet centralt har på gång. 

Bland annat kommer Cecilia Winberg träffa och prata med förtroendevalda 

politiker inför valet. Även en kampanj ”Fysio snackar valet”. 

 

6. Pågående ärenden och projekt 

Mathias har ställt en fråga till distrikten angående förhandlingsråd och om en hel 

styrelse får ha positionen. Det verkar vara många som delar på posten i 

distrikten i landet. Anna Lundgren har ställt samma fråga till Laura Rautiainen 

och fått svar att det maximalt får vara två-tre personer, men att det inte kan vara 

en hel styrelse. Mathias ska skicka mail angående detta till Laura Rautiainen och 

om det praktiskt går att lösa att vara fler personer.  

  

7. Ekonomi 

 

8. Övriga frågor 

Fysioterapins dag är 8 september. Temat för i år är medlemsvård med möjlighet 

till glassogram, tygkassar o.s.v. till medlemmar. För att det ska ske behöver vi 

anmäla hur många medlemmar som är aktuella. Vi beslutar om att inbjuda till 

tårtkalas och medlemsträff, förslaget är klockan 12.30-13.00. Eventuellt vara 

uppe vid trädgården till ger/rehab? Vi löser mer praktiska detaljer på nästa möte. 

Vi lägger redan nu ut ”save the date” på Instagram.   

 

Fysioterapi 2023 kommer hållas i Göteborg nästa höst. De som är intresserade 

av att bidra får höra av sig under hösten. Frågan om hela styrelsen ska åka på 

det? Frågan får tas upp till möten i hösten.  

 

Miljödiplomering aktuellt inom förbundet. Förbundet centralt har lyft det på 

central nivå. Det ska göras en kompetensplattform angående hur fysioterapi kan 

bidra till miljösituationen.  

 

9. Nästa möte 

Diskussion om hur vi går vidare efter möte med divisionschefer och hälso- och 

sjukvårdsdirektör flyttas till nästa möte. Även fortsatt planering inför 

Fysioterapins dag.  

 

23/6 2022 kl. 12.00-13.00. 

 

10. Mötets avslutande 

Ordförande Mathias Andersson avslutar mötet.  

 


