
 
LSR Kronobergsdistriktet   
Protokoll för styrelsemöte 2012-02-06, vårdcentralen Alvesta 
 
Närvarande:  Sofia Backåberg, Malin Larsson, Sara Eliasson, Emma Odén, 

Therese Lindberg, Said Nazzal och Linda Owesson 
§ 1 Öppnande Malin förklarar mötet öppnat  
 
§ 2 Val Malin väljs till ordförande, Linda till sekreterare och Therese till 

justeringsman för mötet 
 
§ 3 Föredragn.lista  Föredragningslistan godkänns 
 
§ 4 Föreg. protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna efter att slutdatum för 

ekonomi sätts upp under övrigt. 
 
§ 5 Verksamh.fr. Landsting: Ett underskott redovisas för föregående år för 

primärvårdsrehab, ny chef tillsätts i nordväst och 
arbetsplatsombudet är nöjd med rekryteringen. Sara Eliasson 
jobbar nu 20% med fackliga frågor i landstinget 
Kommun: Har inte varit något gemensamt möte för 
kommunsjukgymnasterna. Organisationen ses över i Ljungby och 
sjukgymnasterna har skrivit en konsekvensanalys som presenterats 
för sociala samverkansgruppen och som ska till politikerna. Göran 
i Lessebo slutar som arbetsplatsombud pga ny tjänst. Alla nya 
arbetsplatsombud kommer till grundkursen. Stort intresse har 
visats inför kursen. Sjukgymnaster i kommunen har kallat till möte 
med lasarettsrehab Ljungby. 
Stat: Inget nytt rapporterat 
Privat: Inget nytt rapporterat  

 
§ 6 Ekonomi Vi har räkningar kvar på 800kr. Vi har eskat 63.900 kr inför nästa 

år. 
 
§ 7 Ink. skrivelser Gunilla Frykberg har via Anna Kimming bjudits in från Umeå. 

Hennes avhandling handlar om strokepatienter från sittande till 
stående. Frågan är om vi kan sponsra en öppen föreläsning om 
strokepatienter utifrån rörelseanalystänk. Styrelsen beslutar att 
sponsra 2000 kr och istället minska anslaget till nätverksträffen då 
man där i år har en lokal föreläsare. 

 
§ 8 Övrigt  - Planering av årsmötet 2012 Tina Eliasson har haft kontakt med 

Kerstin på ”Ryggis” och vi kan vara där. De ordnar även mat och 
rundvandring. Malin håller i kontakten med Tina. Inbjudan skrivs 
och rapport från namnfrågan läggs in under övrigt i dagordningen 
med koppling till förra kongressens beslut. Planerar också att ha 
möjlighet att sitta ner runt ett par ämnen för diskussion. Ex. 
remissfritt/direktacess, ättestupan, namnfrågan. På årsmötet 
kommer även Carina Lövgren från Förbundsstyrelsen. Styrelsen 
träffas 17.10. 



 
- Slutdatum för ekonomi Viktigt att vi inte behåller våra kvitton för 
länge. Sista datum för att lämna in vårens kvitto är 31/5 och höstens 
kvitto 30/11. Lättast att man fortlöpande tar med till nästkommande 
möte. 
 
-Val av arbetsplatsombud Sigrun Stefansdottir väljs till 
arbetsplatsombud i Lessebo 
 
-Rapport från planeringsdagen Verksamhetsberättelse, budget och 
planering för kommande år gjordes. Sara skickar upp dokumenten 
till kansliet. Tina Eliasson från valberedningen har ordnat lokal, 
fys.träning och en god middag på kvällen. 
 
-Nytt datum för DS Pga föreläsningen den 16/4 ändrar vi DS 16/4 
till den 23/4- Linda kollar om vi kan vara på Rådmannen. 
 
-Politikerträff är på gång. Said deltar på denna, men vi behöver bli 
fler. Emma kollar datum och återkommer för att styrelsen senare 
kan bjuda in andra sjukgymnaster. 
 
-Fastställa tid för DS Tiden för kommande DS är 17.30-19.30 och i 
Alvesta. 
  

§ 9 Nästa möte Årsmöte 13/3 kl 17.30 Rygginstitutet.  
 
§ 10 Avslut Malin förklarar mötet avslutat 
 
 
 
_________________________                               _________________________ 
Linda Owesson, sekreterare                                     Therese Lindberg, justerar 


