
Fysioterapeuterna	  Kronobergs	  distrikt	  
Protokoll	  för	  styrelsemöte	  2015-‐10-‐07,	  Ljungby	  	  	  
	  
Närvarande:	  Malin	  Roos,	  Sara	  Eliasson,	  Emma	  Ejeklint,	  Erika	  Cloodt,	  Said	  Nazzal,	  Johan	  
Söderström	  Helena	  Gustafsson	  	  
	  
§1	  Öppnande	   Erika	  förklarar	  mötet	  öppnat	  
	  
§2	  Val	   	  Erika	  väljs	  till	  ordförande,	  Malin	  till	  sekreterare	  och	  Emma	  till	  

justeringsman	  
	  
§3	  Föredragslistan	   Föredragslistan	  godkänns	  
	  
§4	  Föregående	  protokoll	   Läggs	  till	  handlingarna	  
	  
§5	  Verksamhetsfr.	   Sara	  sitter	  med	  i	  fyra	  samverkansgrupper.	  Processen	  till	  

utarbetning	  av	  nytt	  samverkansavtal	  har	  avstannat.	  Ny	  HR	  
direktör	  ska	  rekryteras.	  I	  samverka	  arbetas	  med	  utvärdering	  av	  
ledarska	  ihop	  med	  arbetsgivaren.	  	  

	  
Slutenvård.	  Frustration	  hos	  fysioterapi	  kollegor	  på	  grund	  av	  
begränsade	  utvecklingsmöjligheter.	  Arbetsgivaren	  förlorar	  erfarna	  
fysioterapeuter	  till	  andra	  arbetsgivare.	  Någr	  är	  också	  på	  väg	  att	  
lämna	  yrket.	  
Fysioterapeuterna	  bevakar	  frågan	  och	  planerar	  att	  uppvakta	  
utvecklingsdirektör	  Ingeborg	  Franzen.	  	  
Sara	  Eliasson	  tar	  kontakt	  för	  att	  initiera	  ett	  möte	  i	  klinisk	  miljö.	  
Erika	  och	  Johan	  sluter	  upp.	  
	  
	  	  

	  
§6	  Ekonomi	   Malin	  har	  begärt	  och	  fått	  andra	  anslaget.	  Nu	  finns	  32229	  kr.	  

kvarstår	  av	  årets	  budget.	  	  
	  
§7	  Inkomna	  skrivelser	   	  Nominering	  till	  kongress	  2016	  Erika	  Cloodt,	  Sara	  Eliasson,	  Malin	  

Roos.	  Inga	  fler	  förslag	  Malin	  kontaktar	  Agneta	  för	  att	  höra	  om	  
röstning	  är	  nödvändig.	  

	  
	   	  
	   Katrine	  Hjälmarsson	  i	  Tingsryd	  väljs	  som	  arbetsplatsombud	  av	  DS.	  

Sara	  informerar	  om	  grundkursen.	  	  
	   	  Josefin	  Nilsson	  i	  Barkliniken	  ?	  väljs	  som	  arbetsplatsombud	  av	  DS.	  

Sara	  informerar	  om	  grundkursen.	  	  
Susanna	  Håkansson	  Rehabiliteringskliniken?	  väljs	  som	  
arbetsplatsombud	  av	  DS.	  Sara	  informerar	  om	  grundkursen.	  	  

	  
	  



	  
	   	  	  
	  
	   	   	  
	  
	   	  
	  
§8	  Övrigt	   Nya	  DS	  medlemmar.	  Tre	  personer	  finns	  som	  har	  visat	  visst	  

intresse.	  Erika,	  Emma,	  Said	  tar	  kontakt	  med	  respektive.	  Malin	  
ko0ntaktar	  en	  före	  detta	  medlem	  i	  styrelsen.	  Emma	  och	  Said	  
ställer	  ej	  upp	  för	  omval.	  	   	  

	   	  
Fysioterapins	  Dag	  2015.	  Firades	  på	  CLV.	  Per-‐Henrik	  Nilsson	  kom	  
och	  delar	  av	  ledningsgruppen.	  Matthias	  Cloodt	  och	  Johan	  Fahlén	  
kommer	  sedan	  presentera	  lite	  kring	  sina	  mastersarbeten	  som	  
pågår.	  Sjukskrivning	  vid	  Knäprotes	  op.	  respektive	  idrotskador	  
relaterat	  till	  valgusställning	  	  i	  knäleder	  hos	  idrottande	  tjejer.	  	  
Lasarettsrehab	  berättade	  om	  planerade	  projekt	  med	  bla	  
Fysioterapeuter	  sju	  dagar	  i	  v.	  	  Syftet	  med	  dagen	  var	  inter	  
marknadsföring	  av	  fysioterapeuter	  för	  anställda	  och	  chefer	  inom	  
Regionen.	  Per-‐Henrik	  kommer	  berättade	  om	  hans	  cykelresa	  till	  
Paris.	  Fem	  kollegor	  var	  med	  på	  after	  work	  
på	  Bishops	  Arms	  i	  Växjö	  till	  självkostnadspris	  efteråt.	  	  
	  
	  
Årsmöte	  2015	  i	  samband	  med	  nätverksträffen	  som	  anordnas	  i	  år	  
av	  lasarettsrehab.	  Lokal	  blir	  festsalen	  sankt	  sigfrids	  och	  konceptet	  
som	  tidigare	  år.	  	  
Malin	  gör	  en	  blidbaserad	  händelseberättelse	  och	  Ekonomiska	  
dok.	  Skriver	  nu	  budget	  och	  plan.	  
Erika	  berättar	  om	  träffren	  med	  P-‐H	  och	  Stefan.	  Sara	  ska	  berätta	  
om	  sin	  roll	  och	  uppdrag.	  Ev	  kompletterat	  med	  berättelse	  av	  
arbetsplatsombud.	  Berättar	  också	  om	  Fysioterapinsdag.	  
Johan	  Skriver	  verksamhetsberättelse	  beställer	  maten	  och	  
förbokar	  restaurangen	  Helgonet.	  

	  
	   Esme	  åker	  på	  kurs	  för	  hemsidan.	  

Sofia	  ansvarar	  för	  att	  alla	  DS	  protokoll	  och	  förgående	  
årsmötesprotokoll,	  verksamhetsberättelse	  plan	  och	  budgetförslag	  
finns	  på	  hemsidan	  till	  årsmötet.	  

	   	  	  
	   	  Rapport	  regionträff	  
	   Esme	  och	  Erika	  deltog.	  Jönköping,	  Östergötlan,	  Kalmar,	  

Kronoberg,	  Gotland,	  Halland	  var	  representerade.	  Stefan	  deltog	  
under	  lördagen	  med	  temat	  2Hur	  blir	  vi	  starkare	  tillsammans”	  slog	  
ännu	  ett	  slag	  för	  stå	  var	  20:e	  minut	  som	  spridits	  både	  till	  
Läkarförbundet	  och	  Dagens	  medicin	  via	  Twitter.	  	  



	   Rek	  för	  alla	  att	  läsa	  Stefans	  fredagsinlägg	  på	  bloggen.	  
	   Vi	  fick	  även	  veta	  att	  vi	  är	  landets	  gladaste	  Fysioterapeuterna	  

styrelse(enlig	  Stefan).	  Esma	  myntade	  också	  styrelsens	  nya	  ledord	  
”Vi	  är	  med	  i	  styrlessen	  för	  att	  vi	  engagerar	  oss	  i	  vår	  profession”	  	  

	  
	   Nästa	  styrelsemöte	  blir	  årsmötet	  och	  därefter	  Pizzakväll	  hos	  Malin	  

Roos	  på	  nobelldagen	  10/12	  för	  att	  avtacka	  de	  som	  slutar	  och	  
välkomma	  de	  som	  hoppa	  på.	  

	  
	   Både	  Malin	  och	  Erika	  har	  svårt	  att	  delta	  på	  distriktsråd.	  Sara	  åker	  

på	  förhandlingsråd.	  
	  
	  
§9	  Nästa	  möte	   10/12	  kl	  17.00	  i	  Kexås	  
	  
§10	  Avslut	   	   Erika	  förklarar	  mötet	  avslutat	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	  
Sekreterare	  Malin	  Larsson	  Roos	   	   Justerare	  Emma	  Odén-‐Ejeklint	  	  
	  


