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Verksamhetsberättelse 2014 

Kronobergsdistriktet 

Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund 
 

 

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

verksamhetsåret 2013-11-21 – 2014-11-05 

 

Distriktstyrelsen och valda funktionärer 

Styrelse fram till årsmötet var: 

Ordförande  Malin Roos   

 Sekreterare  vakant/vilande  

 Sekreterarsuppleant  

 Kassör   Sara Eliasson 

 Kassörsuppleant   

 Hemsideansvarig Sofia Backåberg  

Förhandlingsrådsrepr. Sara Eliasson 

Egenföretagareråds repr. Said Nazzal 

LSR´s kunskapsnätverk vakant/vilande  

Firmatecknare  Sara Eliasson 

Påverkansansvarig  Emma Ejeklint  
Medlemsrekryterare  vakant/vilande  

Ledamot   Johan Söderströn 
Ledamot   Erika Cloodt 

Ledamot   Esme Richardsson Owen 

 

 

Valberedning: Sofia Backåberg, Linda Owesson 

 

 Revisorer:  Dorothea Urbanek  
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Verksamhetsbevakning under året  

Verksamhetsbevakningen har gått på lågvarv eftersom enbart två personer i styrelsen varit fullt 

i arbete. Förhandlingsrådsrepresentant och resterande styrelsemedlemmar har varit 

föräldralediga/studielediga. Ingen verksamhetsbevakning i styrelsen. 

Förhandlingsrådsledarmoten har återgått till arbete på deltid dock enbart på SAKO tid. Den 

minimala verksamhetsbevakning som genomförts har begränsats till att läsa mail och svara på 

medlemmars frågor eller hänvisat vidare till Fysioterapeuterna centralt. Styrelsen har påbörjat 

en inventering av förtroendevalda och kontrolerat att uppgifter stämmer. En föreläsning av 

Charlotte Häger och Gunilla Frykberg under våren har sonsrats med 2000kr. Said deltog på 

rådsdagarna för egenföretagarrådet. Styrelsens nya mail är fysioteraputernakron@gmail.com.  

Happenings under året: 

 

Styrelen har haft en begränsad verksamhet under året men hade en önska att uppmärksamma 

namnbytet. Under årsmötet 2013 disskuterades möjligheter att göra aktiviteter kring namnbytet 

där både medlemmarna och styrelsen kunde bidra. Styrelsen beslutade att gå vidare med 

förslaget att trycka tröjor med texten Sjukgymnasts = Fysioterapeut. Alla medlemma som 

skulle medverka i Sunneboloppet och Växjöloppet kunde kontakta styrelsen för att få en tröja 

att springa i. Intentionen var att styrelsen också skulle finnas på plats men detta var inte 

genomförbart på grund av föräldraledigheter. 20 Tröjor beställdes och först till kvarn 

tillämpades. Överblivna tröjor delade ut till medlemmar som skulle springa andra lopp eller ha 

anordna aktiviteter vid Fysioterapins dag 8 september.  

Styrelsen har avtackat Kerstin Olsson för lång och trogen tjänst i förbundet.  

 

Årsmötet 

Under 2013 höll två årsmöten på grund av ändringar i stadgarna beslutade på kongressen. 

Årsmötet hölls på Aktiv Rehab i Ljungby. Mötet inleddes med en visning av lokalerna och 

följdes av möte. Deltagarna bjöds på smörgåstårta och kaffe med kaka. 

 

Rekrytering 

På grund av vakans har arbetet med att välkomna nya medlemmar med välkomstbrev och 

glassogram haft uppehåll. 

 

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  

 

Fysioterapinsdag måndag 8 september. 

Årets happening hölls på Grand Samarkand. Delar av styrelsen och några tillfrågade 

medlemmar fanns på plats med information om namnbytet. Besökarna erbjöds gånganalys och 
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muskel mätning med våg. Kollegor från olika verksamheter kom dit och de som valde att stå 

kavar om och delta erbjöds en t-tröja med trycket sjukgymnast=fysioterapeut. 

 

 

Regionsdagarna 

Malin Roos och Erika Cloodt deltog i Regionsdagarna i Varberg. På regionsdagarna 

informerade ordförande Stefan Jutterdal strategiskt politiker påverkansarbete. Stefan talade 

mycket om namnbytet och att det är angeläget att fler väljer att byta yrkestitel samt att 

arbetsgivare byter titel på mottagningar. Han talade också om hur Fysioterapeuterna har blivit 

det tredje förbundet att tillfrågas vid viktiga patientfrågor efter läkarförbundet och 

vårdförbundet. Deltagand distrikt delade med sig av det lokala arbetet och tipsade varandra om 

goda idéer. Jörgen Lundkvist informerade om vikten av att distrikten bevakar vårdnadsfrågan.  

 

Kick off/avtackning 

Ingen Kick off detta verksamhetsår. 

 

Nätverksträffen 2014 

Nätverksträffen har varit det andra stora eventet 2014. Eftersom nätverksträffen inte 

genomfördes 2013 har styrelsen lagt en stor andel av resurserna på att nätverksträffen skulle 

återupptas. Eftersom Catrin Mårdh och primärvårdsrehab ställde upp som ansvarig verksamhet 

och Birgitta Grahn ordnade föreläsare kunde traditionen återupptas.  

 


