
Kallelse till årsmöte i distrikt Skåne 
Distriktsstyrelsen kallar till årsmöte 2017  
Tid: 14 november kl. 17:30-19:30, lättare förtäring står dukat från kl. 17:30, mötet börjar kl. 18 
Plats: Föreläsningssal 2 på Centralblocket, Skånes Universitetssjukhus Lund. 
 

Fysioterapeuterna distrikt Skåne är ett av de största distrikten i landet. Alla medlemmar 
(cirka 1400) i distrikt Skåne erhåller denna inbjudan. De flesta av oss upplever i sin vardag 
ständiga förändringar. Det är oerhört viktigt att vi fysioterapeuter/sjukgymnaster finns med 
redan där olika beslut bereds. En av frågorna som distriktsstyrelsen fortlöpande driver är att 
alla arbetsplatser har fackliga företrädare som kan vara med och påverka före beslut fattas. 
 
Cecilia Winberg som är vice ordförande i Förbundsstyrelsen kommer att hålla i ordförandeklubban 
och även informera om förbundets arbete i stort. Hon tillsammans med distriktsstyrelsen har en 
förhoppning om att vi blir många som träffas för intressanta diskussioner. Årsmötet är ett relativt 
kort möte.  

 
Nuvarande styrelse består av följande ledamöter: 
Ordförande och förhandlingsrådsledamot Terttu Lempinen 
Sekreterare   Gabriella Broman 
Kassör   Lia Thulin 
Förhandlingsrådsledamot  Anna Österblad 
Web-ansvarig   Jens Sämfors 
FoU-ansvarig   Liselott Persson 
Företagarråd   Ylwa-Li Eklund 
Ledamot   Sara Sandberg 
Suppleant   Maria Wettainen 
 
Förslag på distriktsstyrelse 2018 
I avsaknad av valberedning finns ett förslag från den nuvarande distriktsstyrelsen. Lia Thulin avgår vid 
årsskiftet och Maria Wettainen går in som ordinarie ledamot. Övriga ledamöter ställer sig till 
förfogande för omval.  
 
Om du är intresserad av att vara en del av distriktsstyrelsen, tveka inte att kontakta någon av oss och 
diskutera vad det innebär. MEN att närvara på årsmötet och vara delaktig i din egen framtid eller 
ställa en fråga till oss innebär inte per automatik att du får ett uppdrag eller blir invald i styrelsen! 
 
Vill du lämna in motion till årsmötet ska denna vara distriktsordförande tillhanda senast 31 
oktober, så att ärendet kommer med i dagordningen. Handlingar inför årsmötet såsom dagordning 
och verksamhetsberättelse presenteras på vår hemsida före årsmötet. OBS! inloggning krävs. 
 
Anmäl din närvaro och eventuell specialkost senast den 8 november. Din anmälan skickar du till 
terttu.lempinen@skane.se  
 
Vi ses på Årsmötet! 
2017-10-16 
Distriktsstyrelsen i Skåne 
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