
Välkommen till föreläsnings dag med efterföljande 

årsmöte och middag. 

Den 19/11 erbjuder Fysioterapeuterna Jämtland Härjedalen dig som 

medlem möjligheten att delta i följande program:

13:15 Vetenskap, myter och träning. Skillnad på saker som vi verkligen vet, 

tror oss veta, tror oss veta är fel och vad vi vet är fel. Jacob Gudiol, 

fysioterapeut och folkbildare(på länk)

14:45 Fika

15:15 Reflektioner om arbetet med digitalisering och möten på distans.             

Hanna Molin, sjukgymnast och verksamhetsutvecklare, Region JH

16:00 Presentation av studien ”Säkra steg” – en app för balansträning för 

äldre. Sandra Bajraktari. Folkhälsovetare

16:30 Samtal och erfarenhetsutbyte om digitalisering, appar osv

17:00 Årsmöte

18:00 Middag med trevlig kollegial gemenskap. 

Plats för föreläsningar och årsmöte är Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus.

Anmäl till oss om du: 1) Kommer på föreläsningarna 2) vill ha fika under eftermiddagen och 3) om 

du vill delta på middagen efter årsmötet. Glöm inte att anmäla ev. allergi. Önskar du delta via länk 

måste du anmäla detta i förväg.  Önskar du delta på föreläsningarna och ej är medlem kostar det 

500 kr. Anmälan görs till jamtland@fysioterapeuterna.se senast den 12/11.

Har just din kollega gjort något utöver det vanliga i jobbet, kanske inom forskning eller för 

arbetsmiljön? Skicka era nomineringar till årets sjukgymnast/fysioterapeut i Jämtland/Härjedalen 

med en motivering till oss på jamtland@fysioterapeuterna.se 

Hoppas vi ses!

Styrelsen Jämtland Härjedalen.



Sida 2/2

Dagordning för Årsmöte

Distrikt Jämtland-Härjedalen
Mötets datum: 2019 11 19 

Mötets plats: Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets behöriga utlysande

3. Godkännande av dagordning

4. Val av mötesfunktionärer

a. Mötesordförande

b. vice ordförande

c. mötessekreterare

5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

6. Justering av röstlängd

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för

räkenskapsåret

8. Revisionsberättelse samt beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget 

10. Val av distriktsstyrelse (distriktsstyrelsen utser inom sig ordförande)

11. Val av revisor och ersättare för denna samt val av valberedning

12. Val av kongressombud och ersättare för kongressperioden (4 år) 

13. Övriga frågor

14. Årsmötets avslutande

 Årsmöteshandlingar såsom valberedningens förslag, ekonomiska rapporter, föregående 
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse för det gångna året, revisionsrapport kommer 
finnas tillgängligt på distriktets websida senast 14 dagar innan årsmötet.
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/JamtlandHarjedalen/


