Verksamhetsberättelse och ekonomiskt utfall år 2021

Datum

2020-11-19/2021-01-21

Distrikt

Stockholm

Fysioterapeuterna org nummer

Kontaktpersoner

Namn

E-post

Ordförande
Distrikt Stockholm

Lisa Svernby (avgått) Rebecca
Tronarp (nuvarande)

stockholm@fysioterapeuterna.se

Kassör

Snezana Mirkovic-Kozak

mk.snezana@gmail.com

802002 - 0361

Syfte/Mål - Vad ville vi
uppnå?
Fler medlemmar
Ökat lokalt fackligt
engagemang

Aktivitet - Detta ska vi göra

Budget

Utfall

●

Vi har haft ett årsmöte 26/11 2020 (digitalt via TEAMS med mötesarrangörer på plats fysiskt),
ett medlemsmöte 2021 (extrainsatt årsmöte fysiskt & TEAMS 8/9 2021, externa föreläsare och
förtäring) samt ordinarie årsmötet i februari 2022 (det årsmötet går under budget 2022).

20 000

11 680

●

10 protokollförda styrelsemöten 2021 och 1 protokollfört styrelsemöte 2022.
1 planeringsdag 21/1 2021 samt 1 arbetsdag 8/12 2021 med temat Genomförandeplan för god
och nära vård. Representant från Stockholms Privata Fysioterapeuter har närvarat vid majoriteten
av styrelsemötena. (utebliven inkomst/ stilleståndsersättning, resekostnad, förtäring).

40 000

6 555

●

Det har ordnats 2 digitala träffar för arbetsplatsombuden. Det har inte blivit några fysiska träffar
pga pågående pandemi. Kursutbudet har gjorts om centralt på kansliet och vi har därför enbart
erbjudit en seminariedag 29/4 på temat arbetsrätt som hölls tillsammans med Elba Abreu.

20 000

0

●

2 medlemsbrev har skickats ut, 2 färre än planerat pga abrupt byte av ordförande.

●

Vi har förbättrat samarbetet med studentsektionen samt medicinska föreningen på KI. Öka
styrelsens digitala närvaro vid utbildningen på KI genom 4 student träffar på teams som vårt
regionala förhandlingsansvarige hållit i med olika teman för de olika terminerna (ökad fysisk
närvaro har ej varit möjlig pga pandemin). Student-representanterna har deltagit och varit
delaktiga under majoriteten av distriktets styrelsemöten.

0

0

7 000

0

0

0

0

0

●

Fortsatt arbetat med att synliggöra fysioterapeuters/sjukgymnasters arbete via digitala medier. Vi
har vid årsskiftet 2020/2021 366 följare på instagram och 465 personer som gillar vår facebooksida.

●

Följt utvecklingen efter revidering av vårdval PVR, och stöttat Stockholms Privata
fysioterapeuter i bevakning av Specialiserad Fysioterapi (LOV) och LOF.

Synliggöra
Fysioterapeuterna/
Sjukgymnasterna i
Stockholm

Ökad kommunikation
inom kåren

●

Fortsatt driva frågan om fysioterapeut/sjukgymnast som första instans, task shifting, triagering.
Exempelvis väcka fråga om att skicka remiss för bilddiagnostik, fysioterapeut på akuten och i
skolhälsovården - samarbete med lärarförbunden, specifikt idrottslärare - genom samtal med
politiker/tjänstemän/press.

23 000

0

●

Synliggöra rehabskulden och det enorma behovet av fysioterapeuters kompetens genom sociala
medier och i samtal med politiker/tjänstemän

3 000

0

●

Vi har haft 2 politikermöten. Vi har avgett ett remissvar till Region Stockholm gällande
genomförandeplanen för God och Nära Vård. Det fackliga arbetet har uppmärksammats i 1 artikel i
tidningen Fysioterapi.

Kostnad ligger
under
planeringsdag

0

●

1 digital medlemsföreläsning under våren 2021 samt vetenskapligt seminarie/föreläsningskväll för
medlemmar under fysioterapins dag (fysioterapins dag går under årsmötesbudget).

10 000

584

●

Representerat fysioterapeuter/sjukgymnaster inom regionens samverkansorgan och Saco-råd (lokalt
och centralt). Fortsatt bevakning av vårdvalen (Specialiserad Fysioterapi och
Primärvårdsrehabilitering) och LOFs utveckling. (Stilleståndsersättning, utebliven arbetsinkomst
har gått på privatas budget).

10 000

0

●

Vi har numera en direktkontakt i förbundsstyrelsen, distriktets tidigare ordförande Lisa Svernby.
Vi har varit representerade i Distrikts- och Företagarrådet (Representant från Stockholms Privata
Fysioterapeuter) och Rådet för arbetsliv och avtal.

2 000

0

●

Deltagande och planering inför Kongressen 2020.

0

801

●

Samarbete med Sektionsrådet

Se ovan

0

●

Vi har förbättrat samarbetet med Stockholms Privata Fysioterapeuter där en representant från
deras styrelse har deltagit på majoriteten av våra möten och en representant från Distrikt
Stockholms styrelse har deltagit på deras möten i den mån det passat med scheman.

Se ovan

0

●

Vi har haft väldigt bra närvaro av representanter från studentsektionen/studentkåren på våra
styrelsemöten.

Se ovan

0

Övriga kostnader

●

Vi har uppdaterat hemsidan, facebook-sidan och instagram med varierande mellanrum i syfte att
informera våra medlemmar om vad som är på gång i distriktet.

0

0

●

Inspirationsmöte för alla arbetsplatsombud

10 000

0

●

Kontorsmaterial (skrivarbläck).

3 000

489

●

Avtackningsmiddag för avgående styrelsemedlemmar, avtackning av föreläsare, julklappar till
styrelsemedlemmar.

5 000

6 094

●

Reseersättning

0

365

153 000

26 565

Summa:

Stockholms Privata
Fysioterapeuter
Engagera fler
privatpraktiker, öka
antalet medlemmar och
deras uppskattning av
förbundet
Årsmöte 2021 och ett
medlemsmöte
Större medlemsnytta för
privatpraktiserande
genom bevakning av
Stockholms Privata
Fysioterapeuters
intressen
Förbättra
privatpraktikers villkor

Budget

Utfall

Två medlemsbrev

0

0

Digitalt via TEAMS

0

0

Representera vid olika samverkansorgan och referensgrupper, uppvakta i aktuella frågor och i olika
sammanhang bl.a. EVA-möten med Regionen (23 160 kr), Branschrådet (12 614kr) Regionens
samverkans-grupp för privata vårdgivare). Kontorstid, resekostander och stilleståndersättning.

51 000

35 774

Politikeruppvaktning, tidningsintervju.

10 000

3 175

Öka samarbetet med
Distrikt Stockholm
Egen planeringsdag
senhöst 2020 och 2021
Styrelsemöten
Planering inför kongress
2020
Övriga kostnader
Summa:

Gemensamma möten delvis digitalt samt planeringsdag 21/1 2021.

20 000

20 441

Stilleståndsersättningar, lokal och förtäring

36 000

35 064

0
0

11 326
6 202

0
117 000

8 617
120 599

Budget
270 000

Utfall
147 164

Styrelsemöten inom Stockholms Privata Fysioterapeuter
Stilleståndsersättning vid 2 tillfällen
Utbildning, avtackning av tidigare styrelsemedlemmar, sommaravslutning, julklappar.

Summa Distrikt Stockholm och
Stockholms Privata Fysioterapeuter

