Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt
Stockholm
Datum: 16 december 2019
Tid 17.45
Plats Sabbatsberg, facklokalen
Ordförande för mötet Aina Blom
Sekreterare för mötet Aina Blom
Justering Rebecca
Närvarande Lisa Svedestedt, Johanna Thuresson, Snezana Mircovic-Kozak, Rebecca
Tronarp, Thomas Airio, Lena Sjöström, Aina Blom
Frånvarande: Studeranderepresentant
1. Mötets öppnande
Aina öppnar mötet.
2. Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen konstateras beslutsför.
3. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av två övriga frågor. Se nedan.
4. Adjungerade
Inga adjungerade idag.
5. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 25/11 godkändes och lades till handlingarna.
Publiceras på hemsidan inom kort.
6. Konstituering av styrelsen 2020
Styrelsen för 2020 ser ut som följer
Ordförande, Lisa Svedestedt
Kassör Snezana Mirkovic-Kozak
SekreterareAina Blom,
Ledamöter, Rebecca Tronarp, Thomas Airio, Lena Sjöström och Johanna
Thuresson.

Distriktsrådsledamot Lisa Svedestedt.
Förhandlingsrådsledamöter Rebecca Tronarp, Thomas Airio, Aina Blom.
Ledamöter i Företagarrådet Karin Josefsson, Magdalena Rosengren med en
suppleant, Anna Marinos. Alla tre är medlemmar i Stockholms privata
fysioterapeuter – medlemsförening under distriktstyrelsens ”paraply”
Media-ansvariga Lena Sjöström fortsätter att handha publicering och
arkivering av protokoll, medlemsbrev o dylikt samt att uppdatera styrelsens
kontaktuppgifter. Rebecca Tronarp publicerar aktuell information på
hemsidan, men också på distriktets Facebookgrupp.
7. Inkomna och avgivna skrivelser
Mail har kommit från kansliet med förslag till artikel att försöka få in i
lokalpress. Då vi läst artikeln ser vi att det krävs omfattande redigering innan
den är mogen att gå till Stockholmspressen. Mötet bestämmer att avvakta till
nyåret för att strukturera om i artikeln, få till aktuella siffor som ska in och
göra den lämplig för våra lokala tidningar.
8. Information från Förbundsstyrelsen
 Marie Granberg, tidigare ordförande i Stockholms privata
fysioterapeuter och ledamot i förbundsstyrelsen, är nu anställd som
ombudsman med fokus privata företagare.
 Thomas vidarebefordrar ett meddelande till vår nya ordförande Lisa att
redan i morgon kontakta förbundsordförande Jutterdal.
9. Information från utskotten
Mediagruppen
Vi behöver uppdatera kontaktuppgifterna på hemsidan. Lena uppmanar de
nya styrelseledamöterna att skicka ett foto (JPEG eller motsvarande) till henne
samt lite uppgifter om sig själva.
Förhandlingsgruppen
 Under hösten har Rebecca och Thomas träffat en del
landstingspolitiker. Ingrid Svenonius (M) var oväntat positiv och
lämnade nästan ett löfte om att via SKR se över möjligheten att utöka
fysioterapeuters AID-koder samt att vi borde kunna få ta del av Region
Stockholms avsatta utbildnings-miljoner. Mötet med Ella Bohlin (KD)
var mindre positivt. Hon var endast intresserad av att diskutera
vårdval och det var svårt att styra om samtalet till vårat syfte med
mötet dvs arbetsmiljö och kompetensförsörjning.
 Medlemsmöte angående nedskärningar inom regionen hölls på SÖS
2/12 i närvaro av förbundsordförande Stefan Jutterdal, hälso- och

sjukvårdsstrateg Charlotte Chruzander, ombudsman Elba Abreu,
Thomas och Rebecca.
 Rebecca hade möte med medlemmar på akutsidan på Danderyds
sjukhus AB 25 december.
 Planeras för facklig grundkurs under våren – Rebecca och Thomas
ansvarar för den. Planer också på lönekurs i samarbete med
ombudsman Elba - Rebecca och Thomas tar också ansvar för den.
Lisa, som gått grundkurs, föreslår att man försöker få till kurser som är
specifika för offentliganställda respektive privatanställda. Det är svårt
att sortera vad som gäller när kollektivavtalen skiljer sig. Rebecca och
Thomas tar med sig frågan till ombudsman.
10. Information från fysioterapistudenterna
Ny kontakt bör tas med studenterna. Dels för att hitta lämplig tidpunkt för
facklig information på utbildningen, dels för att uppmuntra att de deltar på
våra styrelsemöten.
11. Handlingsplan uppföljning
Tar vi tag i på första mötet 2020.
12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
Inga uppgifter finns idag. Snezana kommer träffa tidigare kassör Agneta för
överlämning, men också kontakta Agneta Östlund på förbundets kansli för att
få lite information kring hur förbundet vill att räkenskaperna ska se ut.
Planeras för middag tillsammans med avgående ledamöterna efter första
styrelsemötet i januari. Beräknad kostnad ca 200 kr/person X 12 – 2400 kr
13. Övriga frågor
 Under sjukvårdsmarschen (demonstration) som hölls i helgen deltog ett
antal kollegor/medlemmar. Tyvärr utan att synas specifikt. Diskussion
kring möjligheten att ha banderoller, västar, annat att kunna ha på sig
för att synliggöra vår grupp i sådana sammanhang.
 Mötena under våren kommer vi hålla till på SÖS. Lokal kommer
framgå av kallelse. Klockan 17.15 fika, mötesstart 17.30
Mötestider för våren:
20/1 - med efterföljande middag - Lisa fika
17/2 – Rebecca fika
16/3 – Snezana (Nena)fika
20/4 - Thomas fika
18/5 – Johanna fika
9/6 – Sommarmiddag (om vi har råd)

 Tidpunkt för facklig grundkurs 6/3, lönekurs preliminärt 24april.
 Thomas efterfrågar namnskyltar och har fått i uppgift att ta fram
kostnadsförslag från förbundet.
14. Mötets avslutande
Vi enades om att mötet var slut! God Jul!

Vid pennan: Aina Blom
Justeras: Rebecca Tronarp

I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan
publicering på hemsidan

