
  
                                                                                                                          

Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm  
 
Datum: 18 februari 2021  
Plats: Teams 
Ordförande för mötet: Lisa Svernby 
Sekreterare för mötet: Aina Blom 
Justering: Snezana 
Närvarande: Lisa Svernby, Rebecca Tronarp, Thomas Airio, Aina Blom, Carolina 
Eriksson, Snezana Mirkovic-Kozak och Lena Sjöström. 
Frånvarande:  
 

1. Mötets öppnande 
Lisa öppnar mötet. Allmän presentationsrunda för de adjungerade. 

2. Styrelsens beslutsförhet  
Styrelsen konstateras beslutsför.  

3. Justerare  
Snezana. 

4. Godkännande av dagordning 
Godkändes med tillägg av övriga frågor. Se nedan. 

5. Adjungerade  
Studentrepresentant Alexandra Wittborg, Ann-Mari Lidström Stockholms 
Privata Fysioterapeuter. 

6. Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna.  

7. Inkommen och avgiven information/kommunikation 
Ordf i distriktsordförande rådet Sara Barsjö har tagit del av vår 
verksamhetsplan och budget och godkänt det. 
Caroline Agrell har mailat info om att förbundsordf Cecilia skrivit en artikel 
kring fysioterapeuternaslön i Altinget.se. En kortare version önskar förbundet 
att vi sprider i lokalpressen. Lisa distribuerar mailet vidare. 
Sveriges Arbetsterapeuters Stockholmskrets har undrat över om vi önskar 
vara delaktiga i en skrivelse till Regionen ang de nya avgifterna för 
hjälpmedel. 
Thomas och Rebecca har mailat till registrator på alla Regionens sjukhus och 
SLSO om löneläget för fysioterapeuter. 



Aina blev uppringd av HR på Habilitering och Hälsa som tänker inrätta 
specialisttjänster. De undrar över rimligt lönespann för specialister. (Fick 
svaret 35 - 45 tusen.) 
Thomas och Rebecca har tillfrågats om att delta som sakkunniga vid 
upphandling av fysioterapi-artiklar. 

8. Information från Förbundsstyrelsen 
Lisa har lyft våra frågor till arbetsutskottet - svaret har mailats ut. Ordf Cecilia 
håller med oss om att det är märkligt att LOF inte finns med i 1177, men anser 
att det är en regional fråga som FS inte kan ta. 
Ann-Marie berättar om privatas enträgna arbete att lyfta den frågan hos HSF 
(EVA) upprepade gånger utan att få annat än undvikande svar. 
Enas om att Lisa sammankallar till en arbetsgrupp för att jobba vidare med 
hur vi ska kunna driva frågan. 

9. Information från utskotten och medlemsföreningar  
Stockholms Privata Fysioterapeuter 
* Ann-Marie berättar att Regionen meddelat att de tänker se över vårdvalen 
igen. Flera LOV-fysioterapeuter fick i uppgift att skicka in sina journaler som 
ett led i detta inför kommande diskussioner. 
* Föreläsare från Sahlgrenska till årsmötet 17/3 på ämnet post-covid är bokad. 
Har värvat två nya representanter till styrelsen. 
* Lena S föreslår att två - en LOV och en LOF - skulle kunna adjungeras till 
distrikts-styrelsemötena. 

10. Information från fysioterapi-studenterna  
Jobbar för att kompensera för medlemstapp senaste året. Svårjobbat - ensam 
på utbildningsorten. Alexandra önskar ett bättre samarbete mellan 
utbildningsorterna. 
Lisa föreslår ett digitalt möte gentemot studenterna på ett tema. Alexandra 
säger att Covid är inte en bra idé, men idrottsmedicin är ett säkert kort, ev i 
kombination med kost + träning. Lisa, Thomas och Alexandra bokar ett 
planeringsmöte för detta. 

11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter.  
Distriktet får 59 000 färska pengar in på kontot,beviljad distriktsanslag, 
eftersom vi hade kvar mycket kapital från i fjol. Innan utbetalning av anslaget 
finns det kvar efter utbetalda stillestånds-ersättningar och förlorad 
arbetsinkomst  ca 83 000. Planeras för gåvor i form av t ex presentkort till 
föreläsare. 

12. Övriga frågor 
Medlemsbrevet diskuteras samt planer för medlemsmöte,  
Representation på privatas årsmöte den 17/3, från kl 18:00, föreläsning från kl 
18:30, Carolina kommer representera DS.  

13. Mötets avslutande Lisa avslutade mötet  



          
Vid pennan: Aina Blom    Justeras: Snezana Mirkovic-Kozak  
 
I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan 
publicering på hemsidan  
 
 


