
LSR Kronobergs distrikt 

Protokoll för styrelsemöte 2012-12-03, Alvesta VC 

 

Närvarande: Malin Larsson, Emma Odén, Linda Owesson, 

Therese Lindberg, Sofia Backåberg 

 

§1 Öppnande   Linda förklarar mötet öppnat 

 

§2 Val Linda väljs till ordförande, Sofia till sekreterare och 

Therese till justeringsman. 

 

§3 Föredragn. lista  Föredragningslistan godkänns. 

 

§4 Föreg. protokoll Läggs till handingarna.  

 

§5 Verksamhetsfr. Landsting: Inger Hellendal avsäger sig uppdraget som 

representant i samverkansgruppen i primärvårdsrehab. 

Therese avsäger sig uppdraget som suppleant pga ev 

flytt till Göteborg. Vi står nu utan representant igen. 

Kommun: - 

Privat: - 

 

§6 Ekonomi Kick-offen blev inte av pga för många bortfall. 

 Vi har nu 15000 kvar. Vi beställer tröjor som vi hade 

tänkt, nu med  trycket Fysioterapeut = Sjukgymnast. 

 

§7 Inkomna skrivelser  -  

 

§8 Påverkan och rekrytering Påverkansgruppen hade möte för en vecka sen, Emma 

var inte med pga barnafödande, inga anteckningar 

finns ännu. Kristina Folkesson ska sluta på Kansliet. 

 

§9 Övrigt -Kongressen 2012: Linda och Erica har varit på en 

trevlig kongress. Vi behöver ha två årsmöten  nästa år 

pga att verksamhetsåret numera följer kalenderåret. För 

mer info om kongressen läs på LSR hemsidan.  

 

-Professorsbesök: Observativ rörelseanalys-gruppen  har 

bjudit hit professor Charlotte Häger och Phd Gunilla 

Frykberg den 15 april för en allmän föreläsning för alla 

sjg. DS beslutar att sponsra arvode alt resor max 2500. 

 

-Styrelsearbetet: Majoriteten av styrelsen känner att det 

är svårt att ställa upp för omval till våren av olika 

anledningar. Vi diskuterar möjligheterna att ta ett 

sabbatsår. Malin pratar med Sara och med Agneta på FS 

om detta. Vi beslutar ändå att ha en 

avslutning/planeringsträff i början av året. 

Verksamhetsberättelsen och budget för nästa år läggs 



upp och revideras gemensamt på Google docs, Malin 

administrerar. 

 

   -Årsmöte planeras till den 21 mars 2013. 

 

§10 Nästa möte Kick off/avslutningsdag planeras till den 2 feb 2013 

hemma hos Malin, med styrelsens alla barn och 

respektive. 

 

§11 Avslut   Linda förklarar mötet avslutat. 

 

 

___________________________  _____________________________ 

Sekreterare Sofia Backåberg  Justerare Terese Lindberg 


