
 

 

 

  

 

 

 

  
 

Fysioterapeuterna Gotlandsdistriktet 

 
Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse 

  för verksamhetsåret 20161001-20170930 
 

 

 

Distriktsstyrelsen för Fysioterapeuterna på Gotland för härmed avgiva följande 

berättelse avseende det gångna verksamhetsåret. 

 

 

Styrelsen har under 2017 bestått av: 

 

Ordförande: Lena Ljung 

Vice ordförande: Cecilia Berg 

Sekreterare: Nina Berg 

Kassör: Sofie Kristoferson 

Förhandlingsledamot: Tobias Johansson 

Egenföretagarledamot: Arne Silfvergren 

Övrig ledamot: Malin Bouzekri 

 

Övriga medlemmar med förtroendeuppdrag: 

 

Revisorer: Lina Botvalde, Anna Berlin 

 

Valberedning: Emmy Öhrström, Eva Hällgren 

 

Web-ansvarig: Eva Hällgren 

 

Samverkansledamöter: 

 

Helena Kåring, HSF 

Lina Botvalde SOF 

Eva Hällgren, SOF 
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Skyddsombud: 

 

Örjan Börman, lasarettet 

Gittan Wegelius, primärvården 

Patrik Larsson, Avonova 

 

Antal medlemmar i distriktet är 55  

 

 

Verksamhet 
 

Styrelsen har haft 9 styrelsemöten, ett arbetsmöte inför fysioterapins dag samt årsmöte i 

november.  

 

Gotlandsdistriktet anordnade Regional träff 1-2 oktober 2016. Temat för helgen var 

genomgång av kongresshandlingarna. Antal deltagare: 17. 

 

Eva Hällgren och Lena Ljung deltog på Fysioterapeuternas kongress i november 2016. 

 

I mars ordnades en yrkesträff på lasarettet. Medarbetare från lasarettet höll korta 

presentationer med anknytning till verksamheten på lasarettet.  

 

I april 2017 ordnades ett Vårmöte för medlemmar där Regiondirektör Peter Lindvall 

bjöds in som gäst. Vi fick möjlighet att presentera oss utifrån våra olika verksamheter 

och lyfta frågor såsom fysioterapeuter/sjukgymnaster i elevhälsan, äldrevården, 

primärvården och som egenföretagare. Mötet lockade många medlemmar och det blev 

en lyckad kväll. 

 

I maj ordnades en facklig grundkurs med förbundets chefsjurist och Gotlandsdistriktets 

ombudsman Dolores Kandelin Mogaard som kursledare. Kursen hölls i Gervaldsgården 

i Sanda. Helena Kåring ordnade så att vi fick en trevlig inramning med god mat. Nio 

medlemmar deltog i kursen.  

 

I maj deltog Arne Silfvergren i företagarråd på Djurö. Han har även under året deltagit i 

två telefonkonferenser med företagarrådet.  

 

Tobias Johansson har deltagit i utbildning för förhandlingsråd i mars. 

Cecilia Berg, Lena Ljung och Tobias Johansson deltog i distrikts och förhandlingsråd i 

Solna i maj. Tobias har också deltagit i fler telefonmöten för förhandlingsråd. 

Tobias har arbetat med lönefrågor under året.  
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I juni bjöd styrelsen in skolhälsovården till ett lunchmöte för att diskutera 

fysioterapeutens roll i skolhälsovården. Arne Silfvergren och Lena Ljung träffade Elise 

Milton, chefsläkare och Lina Hedenius, skolläkare. Politiker och tjänstemän inom 

skolhälsovården har uppvaktats med brev för att få en dialog om hur 

fysioterapeut/sjukgymnast kan bidra i skolhälsovården, ett arbete vi kommer att fortsätta 

med. 

 

På Fysioterapins dag 8/9 anordnades ett öppet hus i Ljusgården på Visborg. Besökare 

hade möjlighet att lyssna på korta föredrag på teman Fysisk aktivitet vid cancer, Fysisk 

aktivitet vid höft- och knäartros, Balans och styrketräning för äldre samt Fysisk aktivitet 

vid stress och psykisk ohälsa. Det fanns också möjlighet att testa balans samt få 

information om vad fysioterapeuter gör. 

 

I september deltog Arne Silfvergren i regional träff i Växjö. Temat var påverkansarbete. 

 

Malin Boutzekri har under året ansvarat för Gotlandsdistriktets Facebooksida. 

 

 

Visby 171115 

 

 

Lena Ljung                                                              Cecilia Berg 

Distriktsordförande                                                  Vice Distriktsordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 


