
Fysioterapeuterna	  Kronobergs	  distrikt	  
Protokoll	  för	  styrelsemöte	  2015-‐08-‐18,	  Ljungby	  	  	  
	  
Närvarande:	  Malin	  Roos,	  Sara	  Eliasson,	  Emma	  Odén-‐Ejeklint,	  Esme	  Richardson	  Owen,	  Erika	  
Cloodt	  och	  Helena	  Gustafsson	  	  
	  
§1	  Öppnande	   Malin	  förklarar	  mötet	  öppnat	  
	  
§2	  Val	   	  Malin	  väljs	  till	  ordförande,	  Esme	  till	  sekreterare	  och	  Emma	  till	  

justeringsman	  
	  
§3	  Föredragslistan	   Föredragslistan	  godkänns	  
	  
§4	  Föregående	  protokoll	   Läggs	  till	  handlingarna	  
	  
§5	  Verksamhetsfr.	   Ny	  verksamhetschef	  inom	  barnhab.	  	  
	   	  2	  nya	  avdelningschefer	  inom	  primärvårdsrehab	  	  
	   Rekryteringsproblem	  kvarstår	  i	  Ljungby	  Kommun.	  DS	  har	  tagit	  

kontakt	  med	  universiteten	  för	  att	  sprida	  information.	  	  
	   	  
	   Mötet	  med	  Per-‐Henrik	  Nilsson	  var	  lyckat.	  Stefan	  Jutterdal	  var	  

med.	  Per-‐Henrik	  vill	  fortsätta	  träffa	  förbundet	  regelbundet	  
framöver.	  Han	  visade	  stort	  intresse	  för	  professionen	  och	  hade	  
förslag	  på	  en	  ev.	  projekt	  inom	  slutenvården,	  frågeställning	  om	  
vårdtider	  kan	  minskas	  ytterligare	  genom	  att	  antalet	  
fysioterapeuter	  på	  avdelningar	  utökas.	  Sara	  har	  tagit	  kontakt	  med	  
Ingrid	  Karlsson,	  verksamhetschef	  för	  lasarettsrehab,	  gällande	  
frågan.	  	  

	   Behovet	  av	  specialisttjänster	  togs	  upp	  av	  Stefan,	  Per-‐Henrik	  
lyssnade	  och	  undrade	  inom	  vilka	  område	  behovet	  är	  störst.	  

	   DS	  diskuterar	  vidare	  specialisttjänster	  och	  inriktningar	  på	  möte	  
framöver.	  	  

	  
§6	  Ekonomi	   C:a	  15	  000	  kr.	  kvarstår	  av	  årets	  budget.	  	  
	  
§7	  Inkomna	  skrivelser	   	  Nominering	  till	  kongress	  2016	  pågår,	  nominerade	  ska	  helst	  vara	  

tillfrågade.	  Det	  är	  flera	  från	  DS	  som	  är	  intresserade	  av	  att	  delta.	  	  
	   	  
	   Jesper	  Gustavsson	  Älmhults	  kommun	  vals	  som	  arbetsplatsombud	  

av	  DS.	  Malin	  informerar	  om	  grundkursen.	  	  
	   	  	  
	   	  	  
	  
	   	   	  
	  
	   	  
	  



§8	  Övrigt	   Nya	  DS	  medlemmar.	  Styrelsen	  behöver	  bli	  fler.	  Om	  vi	  känner	  till	  
någon	  som	  är	  intresserad	  av	  vårt	  arbete	  kan	  vi	  bjuda	  in	  till	  något	  
av	  våra	  möten	  framöver.	  	  

	   	  
	   Fysioterapins	  Dag	  2015.	  	  
	  
	   Efter	  mötet	  med	  Per-‐Henrik	  Nilsson	  bestämde	  DS	  att	  byta	  fokus	  

på	  Fysioterapins	  Dag	  till	  att	  uppmärksamma	  arbetet	  som	  görs	  av	  
fysioterapeuterna	  i	  länet	  och	  de	  anställda	  inom	  Region	  
Kronoberg.	  Syftet	  med	  dagen	  blir	  att	  marknadsför	  fysioterapeuter	  
för	  chefer	  inom	  Regionen.	  P-‐H	  Nilsson	  kommer	  ta	  med	  
ledingsgruppen	  till	  lokalen	  under	  eftermiddagen.	  
Sara	  har	  träffar	  Ingrid	  Karlsson	  och	  planerat	  inför	  Fysioterapins	  
Dag.	  Regionens	  informatör	  kommer	  skicka	  ut	  information	  om	  
dagen	  i	  ett	  nyhetsbrev	  samt	  genom	  pressrelease.	  	  
Under	  eftermiddagen	  kommer	  namnbytet	  inom	  Regionen	  till	  
”Fysioterapi”	  uppmärksammas,	  Per-‐Henrik	  kommer	  berätta	  om	  
hans	  cykelresa	  till	  Paris.	  	  
Matthias	  Cloodt	  och	  Johan	  Fahlén	  kommer	  sedan	  presentera	  lite	  
kring	  sina	  mastersarbeten	  som	  pågår.	  	  
DS	  bjuder	  in	  alla	  medlemmar	  till	  Fysioterapins	  Dag,	  för	  de	  som	  vill	  
kan	  vi	  fortsätta	  umgås	  på	  Bishops	  Arms	  i	  Växjö	  till	  
självkostnadspris	  efteråt.	  	  
	  
Temat	  barn	  och	  den	  naturliga	  motoriska	  utvecklingen	  kommer	  
genomföras	  2016.	  	  
	  
Årsmöte	  2015	  i	  samband	  med	  nätverksträffen	  som	  anordnas	  i	  år	  
av	  lasarettsrehab.	  Sara	  kontaktar	  Hjördis	  Durango	  för	  information	  
om	  vilken	  dag	  som	  är	  bokad	  samt	  lokal.	  Årsmötet	  hålls	  direkt	  efter	  
nätverksträffen,	  DS	  bjuder	  även	  på	  lite	  mat	  i	  år	  efter	  mötet.	  	  

	  
	   Hemsidan.	  	  
	   	  	  
	   Påminnelse	  läggs	  ut	  om	  nominering	  till	  kongress	  2016.	  	  
	   Information	  om	  var	  medlemmar	  vänder	  sig	  när	  det	  finns	  behov	  av	  

facklig	  hjälp.	  	  
	   I	  första	  hand,	  arbetsplatsombud,	  i	  andra	  hand	  Sara	  Eliasson	  och	  

sist	  till	  kansliet	  i	  Stockholm.	  	  
	  
§9	  Nästa	  möte	   8/10	  i	  Växjö,	  plats	  bestäms	  senare.	  	  
	  
§10	  Avslut	   	   Malin	  förklarar	  mötet	  avslutat	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	  



Sekreterare	  Esme	  Richardson-‐Owen	   	   Justerare	  Emma	  Odén-‐Ejeklint	  	  
	  


