
LSR Kronobergsdistriktet   
Protokoll för styrelsemöte 2014-02-12, Uffes källare Växjö 

 

Närvarande:  Sofia Backåberg, Malin Larsson Roos, Emma Odén Ejeklint, Erika 

Cloodt, Johan Söderström. 

§ 1 Öppnande Malin förklarar mötet öppnat  

 

§ 2 Val Malin väljs till ordförande, Emma till sekreterare och Malin till 

justeringsman för mötet 

 

§ 3 Föredragn.lista  Föredragningslistan godkänns 

 

§ 4 Föreg. protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 

 

§ 5 Verksamh.fr. Inget att rapportera  

 

§ 6 Ekonomi Vi planerat att sponsra föreläsningar med sammanlagt10 000 kr.  

Charlotte Häger och Gunilla Frykberg håller föreläsning i 

Observativ rörelseanalys i maj. Vi sponsrar med max 2000 kr. 

 

§ 7 Ink. skrivelser  

- Mikael Hjerne från förbundsstyrelsen har bett oss uppdatera 

valda funktioner på hemsidan vilket är gjort. 

 

- Stefan Jutterdal och Raija vill besöka oss 140603 på 

medlemsmöte med temat ”Fysioterapeuten samtalar om 

levnadsvanor”. DS formulerar inbjudan som skickas ut centralt 

ifrån. Vi betalar lokalhyra, tar emot anmälningar och ordnar ev. 

fika. Förslagsvis kl 17.00 i Växjö. 

 

 

 

§ 8 Övrigt -     Said åker på Regionsdagarna. 

 

 

- Det finns intresse att åka på Regionsdagarna till hösten. Vi kan 

skicka 4 pers. 

 

- Val av arbetsplatsombud. Sara Nilsson väljs till nytt 

arbetsplatsombud på barnhabiliteringen i Växjö.  

 

 

- Tröjkampanj. Intresset för tröjor i sambad med lopp har varit 

svalt. Vi beslutar att de första 20 som anmäler sig till lopp av 

något slag får en tröja. Anmälan minst 1 mån i förväg. 

Cykelgruppen får tröjor vid intresse. Vid nästa trycktillfälle ska 

även nya loggan tryckas på bröstet. Peter Karlsson på kansliet 

kan vara behjälplig att kontakta tryckeriet. 

 



- Påverkan. Emma kollar vilket material ang. namnbytet som       

finns att beställa centralt. 

 

- Vi planerar nätverksträff och årsmöte samma dag i höst. Catrin 

Mård har inte hörs av sig ang. nätverksträffen, Sofia kontaktar 

henne igen. Johan kollar upp intressanta föreläsningar till 

nätverksträff. Detta planeras mer på nästa DS. 

 

- Erika ska kolla på om vi kan byta gemensamma mailen till 

fysioterapeuternakron(at)gmail.com. Mailen ska vidarebefordras 

från den gamla adressen. 

 

- Sofia lämnar över sekreterarpärmen. Den går runt till den som 

är sekreterare vid mötet. Protokollen läggs över på USB minnet. 

Sekreterare skickar till justerare och justerare till Sofia som 

lägger upp protokollet på hemsidan. 

 

- Emma står kvar som påverkansansvarig men åker inte på 

påverkansträffen i mars.  

 

- Vi planerar avtacka Kerstin vid medlemsmöte i juni. 

 

- MAR-frågan fortsätter att behandlas lokalt i kommunerna. 

 

  

§ 9 Nästa möte 5/5 kl 17-19 i Ljungby, plats bokas senare.  

 

§ 10 Avslut Malin förklarar mötet avslutat 

 

 

 

_________________________                               _________________________ 

Emma Odén Ejeklint, sekreterare                                     Malin Larsson Roos, justerar 

 


