Ekonomisk rapport Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
Räkenskapsåret 2019-10-01–2020-09-30
Under 2020 har Distriktets styrelse äskat medel från Fysioterapeuterna centralt för att kunna
genomföra de aktiviteter som planerats för i verksamhetsplanen. Vid fördelning av avslaget
har Distriktet erhållit 97 500 kronor för år 2020.
På distriktets konto fanns det 111 792 kronor den 2019-10-02. Vid räkenskapsåret 2020930
fanns det 143 185 kronor. Sammanlagt har kostnaderna för Distriktverksamheten uppgått till
66 527 kronor varav Distrikts Styrelsen står för 28 355 kronor och Stockholms Privata
Fysioterapeuter för 38 172 kronor.
Under verksamhetsåret har Distrikts styrelse haft gemensamt Årsmöte med de Privata;
kostnad för detta har blivit sammanlagt 6 780 kronor vilka fördelas för förtärning,
resekostnad, uppvaktning för den avgående styrelse samt stilleståndsersättning. Distriktet
stog för 4 962 kronor och de Privata för 1 818 kronor.
Fysioterapins dag anordnades och kostnad för denna blev sammanlagt 5 905 kronor vilka
fördelades för gåvor till medlemar som kom till det fysiska mötet samt förtäring. En del
medlemar deltog via videolänken.
Facklig Grund kurs för arbetsplatsombud gick av stapeln den 6/3, kostnad för denna blev
sammanlagt 3 059 kronor fördelade på förtäring och ersättning för förlorad inkomst.
Under verksamhetsåret har våra representanter varit på möten med fackliga medlemar och
pratat om bland annat löneprocessen. Kostnader för alla möten landade på sammanlagt
4.250 kronor.
Representanter för de Privata har samarbetat med Regionen och deltog på möten vid
samanlagt 6 olika tillfälle. Kostnad för deltagande uppgick till sammanlagt 29 366 kronor i
stilleståndsersättning.
Löpande styrelsemöten anordnades delvis som fysiska möten och delvis digitalt; både
Distriktets styrelse (6 395 kronor) och de Privata (3 500 kronor) har haft regelbundna möte
vilka kostade sammanlagt 9 895 kronor där resekostnader och förtäring ingick.
En halv planeringsdag gick av stapeln 17/2 och kostnaden blev 5 370 kronor fördelade på
stilleståndsersättning (3 180 kronor), förlorad arbetsinkost, förtäring och resekostnad.
Innan reserestriktioner infördes hann Rebecca med ett studiebesök 23-25 januari på
Sahlgrenska sjukhuset, kostnaden för detta besök gick på 757 kronor.
Utöver detta tillkommer kostnader för bankavgifter och kontorsmaterial m m .

