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Två medlemsmöten inklusive årsmöte:
Välbesökt vetenskapligt seminarium, i samband med Fysioterapins
dag, den 8/9 2020 på SÖS med tre föreläsare och posters
Årsmötet hölls 26 november 2020.

20 000

5 905
+ 6 780
=12 685



10 protokollförda styrelsemöten, varav två gemensamt med
Stockholms Privata Fysioterapeuter. Från mars månad har de flesta
mötena skett digitalt. En halv planeringsdag hölls 17/2 på SÖS.
(utebliven inkomst/ stilleståndsersättning, resekostnad, förtäring).

40 000

6 395
+1 882
= 8 277

20
000

3 059
+4 250
=7 309



Två möten med arbetsplatsombuden med fokus på lönerevision,
arbetsmiljö och arbetsrätt genomförda och tre digitala möte med
fokus på coronaläget och arbetsrättsliga aspekter på pandemin. En
fysisk facklig grundkurs och en digital lönekurs genomförd.



Minst 4 medlemsbrev skickade (Distrikt Stockholm och Stockholms
Privata Fysioterapeuter)






Synliggöra
Fysioterapeuterna/
Sjukgymnasterna i
Stockholm

0

Studenterna på KI har varit adjungerade sparsamt detta år, sannolikt
pga rådande pandemi. Av samma orsak har inte planerade besök på
grundutbildningen kunnat/fått genomföras.
Fortsatt nätverkande för sjukgymnaster inom äldreomsorg

3 000
3 000

0

Aktiviteten på distriktets Facebook-sida har fortsatt och under året
har distriktets mediagrupp lanserat ett uppskattat Instagramkonto.


Distriktsstyrelsen och Stockholms Privata Fysioterapeuter
har varit representerade inom Regionens samverkansorgan
och i Saco-råden, lokalt och centralt (stilleståndsersättning
har utgått i förekommande fall). Speciellt under våren har
samverkansorganen varit högaktiva - det har varit mycket
tid att sitta i olika möten via videolänk. Detta klingade av
under sommaren, men har nu, under oktober tagit fart igen
pga den andra pandemivåg vi just nu är inne i.



Innan pandemin hann förhandlingsråden uppvakta
Regionens styrande politiker kring värderingen av vårt
yrke, vad vi kan bidra med och hur kollegorna på
akutsjukhusen har det.



Rebecca hann med en tripp till Göteborg för ett
studiebesök hos kollegorna som arbetar på
akutmottagningen på Sahlgrenska. Detta för att få tips
kring hur man kan lägga upp den typen av arbete på smart
sätt. Tanken var att göra motsvarande besök i Region

10 000
20 000

5
000

195

757

Skåne, men då tog det stopp pga “you know what”....
Ökad kommunikation inom
kåren

Övriga kostnader



Vi har gentemot förbundet deltagit såväl på Distriktssom Företagar- som Förhandlingsrådsdagar. Dessa
träffar har uteslutande skett via videolänk.
 Distriktets hemsida och Facebook-sida har underhållits
och har alltså fått tillskott i form av Instagramkonto.
 I slutet av augusti (den 25e smällde det…) bjöds
arbetsplatsombuden på kvällsträff med snack och
bangolf i Kristineberg.
 Vetenskapliga seminariet 8/9 - se ovan
Kontorsmaterial, mobilt bredband etc.
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Stockholms Privata Fysioterapeuter
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Politikermöte
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Summa Stockholms Privata Fysioterapeuter
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