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Verksamhetsberättelse 2013 

Kronobergsdistriktet 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 
 

 

Styrelsen för LSR:s Kronobergsdistrikt får härmed avge följande verksamhetsberättelse för 

verksamhetsåret 2013-03-21 – 2013-12-30 

 

Distriktstyrelsen och valda funktionärer 

Styrelse fram till årsmötet var: 

Ordförande  vakant/vilande  

 Sekreterare  vakant/vilande  

 Sekreterarsuppleant  

 Kassör   Sara Eliasson 

 Kassörsuppleant   

 Hemsideansvarig vakant/vilande  

Förhandlingsrådsrepr. Sara Eliasson 

Egenföretagareråds repr.  

LSR´s kunskapsnätverk vakant/vilande  

Firmatecknare  Sara Eliasson 

Påverkansansvarig  vakant/vilande  
Medlemsrekryterare  vakant/vilande  
 

 

Valberedning: Malin Larsson, Sofia Backåberg, Emma Odén, Therese L 

Valberedningen har haft möte 13 maj och 7 november.  

 

 

 

Verksamhetsbevakning under året  

Ingen verksamhetsbevakning i styrelsen. Förhandlingsrådsledarmoten har dock bevakat 

lanstingets frågor. Kommunernas arbetsplatsombud har i viss mån erbjudits handledning via 

telefon av förhandlingsrådsledamoten.  

Happenings under året: 

 

Årsmötet 

Årsmötet höll spå rehabiliteringsenheten i Växjö med ett 10 tal deltagare utöver styrelsen. 

Ingen aktivitet i samband med mötet. Styrelsen bjöd på fika och kaffe. På grunda av att ingen 

ny anmält intresse och flertalet i styrelsen får eller väntade barn så beslutades att ingen styrelse 

aktivitet i form av distriktsstyrelse möten skulle ske under kommande år. Nytt årsmöte i 

November på grund av nya stadgar.  

Revisorer:  Ulf Gustavsson, Dorothea Urbanek  
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 Lsr fortsättning/uppföljning grundkurs 24 oktober med kursledare Mikael Hjerne från 

Östergötland. Ca 10 anmälda arbetsplatsombud från Kronoberg. 

 

Rekrytering 

Ansvarig i valberedningen har välkomnat nya medlemmar i distriktet med välkomstbrev och 

glassogram. 

 

Forskning i Kronoberg 

En ny rubrik på hemsidan finns nu för att samla lokal forskning.  

Styrelsen vill jobba för att stärka samspelet mellan forskning och praktik, hur vi kan hjälpa till 

att sprida vad som händer lokalt till våra medlemmar. De som har ett färdigt eller pågående 

magister-, master- eller doktorsarbete ombeds att skicka in det så läggs det upp på Kronobergs 

hemsida. Inga nya arbeten har inkommit under 2013. 

Läs mer på http://www.sjukgymnastforbundet.se/distrikt/kronoberg  

 

 

Påverkansarbete/Remissfritt  

 

Sjukgymnastikens dag 

Ljungby Biblioteket, 9 sept kl. 13-16 

Sjukgymnaster från olika verksamheter kommer befinna sig på det lokala bilioteket.  

 

 

Regionsdagarna 

Emma Oden deltog på regionsdagarna i Linköping. 

 

Kick off/avtackning 

Valberedningen tackade av Sofia Bakåberg och Linda Owesson på Elsies restaurang  i Ryssby 

131107. Samtidigt välkomnades valberedningens förslag till nya ledamöten för 2014: Johan 

Söderström, Erika Coodt och Esme Richardsson Owen. 

 

Andra årsmötet 2013 

Årsmöte 21 november i Ljungby på Aktiv Rehab. Värd för mötet Said Nazzal. 

http://www.sjukgymnastforbundet.se/distrikt/kronoberg

