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LSRs Kronobergsdistrikt 
Protokoll för styrelsemöte 20141210 
 
Närvarande: Malin Larsson Roos, Emma Odén Ejeklint,  Esme Richardsson 

Owen, Johan Söderström. Said Nazzal, Sara Eliasson 
   
 
§ 1 Öppnande Malin förklarar mötet öppnat.  
 
§ 2 Val Till mötesordförande valdes Malin. Esme valdes till 

mötessekreterare och Emma till justerare för dagens protokoll. 
 
§ 3 Föredragn. lista Fördragningslistan godkändes. 
 
§ 4 Föreg. protokoll Föregående mötesprotokoll godkändes.  
 
§ 5 Verksamhetsfrågor Tingsryd kommun bjuder in MAR från Kristianstad kommun, 

information ges till övriga kommuner på Fysioterapeutens 
nätsverksträff, möjlighet att delta från andra kommuner kommer 
att finnas. Samarbete med FSA i frågan om MAR.    

  
§ 7 Ekonomi Vi har ca 10 000 kronor kvar och Sara ska äska om resterande 15 

000. Malin blir ny kassör. 
 
§ 8 Inkomna skrivelser Vi har fått uppdrag centralt ifrån att sätta samman lista över alla 

förtroendevalda i kommun och landsting som ansvarar för Hälso- 
och sjukvårdsfrågor.  

 Distriktets förtroendevalda ska uppdateras.  
 
§ 9 Övrigt  Val av styrelsens olika funktioner:  
 Ordförande : Malin Roos  
 Vice Ordförande: Erika Cloodt??  
 Kassör: Malin Roos  
 Förhandlingsråd: Sara Eliasson  
 Sekreterare:  Esme Richardson-Owen  
 Påverkansansvarig: Emma Odén-Ejeklint  
 Omvärldsbevakning och forskning: Johan Söderström  
 Rep. egen företagare: Said Nazzal  
  
 2 personer har visat intresse för styrelsearbete framöver och de 

kommer bjudas in till en Kick-Off tidigt under 2015. 
 

 helena.a.gustafsson@ltkronoberg.se  
 rasmus.elb@gmail.com  
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Faktura efter nätverksträffen, Catrin Mård köpte en del saker till 
lokalen. Distriktsstyrelsen sedan tidigare skulle sponsra 
nätverksträffen med 5000, kostnaden för föreläsare gick på 4800.  

 Kan distriktsstyrelsen besluta att vi ta på en högre kostnad än 
tidigare beslutat?  

 Syrelsen tar beslut att godkänna en merkostnad för nätverksträffen 
2014 på c:a 2000 kr.  

 
 Önskemål på ett diskussionsmöte tillsammans med Pär-Henrik 

Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Kronoberg från 1/1, 
och Martin Myrskog, regiondirektör från 1/1.  

 Malin tar första kontakt och bjuder in till ett möte.  
 
 Planeringsdag 2015. 
 Förslag på Pannkakshuset, Johan kollar båda förslag och 

återkommer med prisuppgifter mm.  
 Emma kollar Finnstugan och Isaberg (Hestra)?? 
  
 Datum: 150221 
  
   
 
§ 10 Avslut Mötet avslutas 
 
 
 
……………………………………………… ………………………………………… 
Esme Richardson-Owen, sekreterare  Emma Odén, justerare 
 


