
  
                                                                                                                          

Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm  
 
Datum: 20 maj 2021  
Plats: Teams 
Ordförande för mötet: Lisa Svernby 
Sekreterare för mötet: Aina Blom 
Justering: Carolina Eriksson 
Närvarande: Lisa Svernby,  Thomas Airio, Aina Blom, Carolina Eriksson, 
Frånvarande: Nena, Lena 
 
 

1. Mötets öppnande 
Lisa öppnar mötet.  

2. Styrelsens beslutsförhet  
Japp 

3. Justerare  
Carolina Eriksson 

4. Godkännande av dagordning 
Med tillägg av övriga frågor - se nedan 

5. Adjungerade  
 

6. Föregående protokoll 
Godkändes och lades till handlingarna 

7. Inkommen och avgiven information/kommunikation 
● Brev till HSN angående HLM och PVR har skickats idag 
● Sara Dahlöv, Danderyds sjukhus AB har fått veta att lokala 

arbetsgivaren har tillskjutit extra medel till särskilt yrkesskickliga i 
årets löneöversyn. 

● Tobias Nässlen har fått mail av Thomas, men inte svarat. 
● Rebecca har fått en liten pojke den 14/5. Mor och son mår bra! 

8. Information från Förbundsstyrelsen   
Förra veckan hölls “mötespunkt” med 50 deltagare. Nästa vecka dock, fattas 
beslut om nya specialistordningen och jobba med förslaget om småskaligt 
företagande. Lönepolitiska programmet ska också avhandlas. Två seminarier 
kommer hållas framöver. Gott om anmälda. 



Har haft möte med Läkare till läkare, nätverk för läkare med covidsjuka idag. 
De vill utveckla samarnete. 

9. Information från utskotten och medlemsföreningar  
Mediagruppen   
Caroline har fått kontaktuppgifter till Peter Carlsson, men har ännu inte 
hunnit ta upp “bollen”. 
Viktigt att vi alla hjälper till att tipsa Carolina och även själva lägga ut på FB 
och Insta. 
Lisa har noterat att vi har allt fler följare. 
Förhandlingsgruppen  
Dags för avstämning runt om  i Regionen. Tiohundra har bett oss om 
yrkanden inför nästa löneöversyn redan till hösten, vilket är ett “fall 
framåt”eftersom budget sätts på hösten. 
Distriktsråd 
Thomas har varit på ett timmeslångt videomöte med massor med 
information. Framöver kommer vartannat möte vara en och en halvtimma 
längre. 
Vi har fått godkänt att ha grundkurs inom distriktet.  
Stockholms privata fysioterapeuter 
Det har varit möten med politiker, vilket varit positiva möten. Dock står 
tidigare beslut negativa för LOF-kollegorna fortsatt fast. Nästa vecka EVA-
möte (tjänstemän).Dessa möten känns fruktlösa. Enda möjliga vägen till 
förändring är via politikerna. Politikerna har också fått inbjudan att komma 
ut till några mottagningar för att se “verkligheten”. 

10. Information från fysioterapistudenterna.  
Vårens föreläsningsserie är snart i mål. Ny föreläsningsserie planeras till 
hösten. Kvinnors hälsa har nu ställt sig positiva till att delta då. 
Till hösten ska ordnas ett virtuellt forum  
Sacos Studentrådskongress i helgen - Alex blev vald till revisor. 
Antal studentmedlemmar har ökat i takt med genomförda event. 
Medicinska föreningen, Fysioterapisektionen, planeras ett lokalt fysiskt event 
till Fysioterapins dag 8/9. 

11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter.  
Inga aktuella siffror. Lisa skickar blommor till Malin Nygren Bonnier som 
tack för föreläsningen à 500 kr och en bukett till Rebecca med familj à 350 kr. 

12. Övriga frågor  
● Angående 8/9 - kvällen får ägnas FaR, FaR för barn och barns 

inaktivitet respektive överbelastning. Vi har en del namn - Stefan 
Lundqvist, AK, Thomas Airio, Frida Jönsson, Sara Schönbeck. Lisa 
frågar Stefan, Thomas kontaktar AK och Sara, Aina frågar Frida. 
Föreläsningstid ca 15-30 min  



Thomas bokar lokal på SÖS - planerar för digital och fysiskt möte 
● Frågor till Cecilia:  

❖ Kan hon följa med vid möten med regionpolitiker? Ja! 
❖ Fyllnadsval, hur gör man? Det enklaste sättet att få in nya ledamöter är 

att utlysa ett extra årsmöte, t ex i samband med eventet den 8/9. Beslöts 
att vi gör så! 

13. Mötets avslutande 
14. Nästa möte 16/6 kl 20.00 Teams 

Lisa avslutade mötet.  
          
Vid pennan: Aina Blom    Justeras:    
 
I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan 
publicering på hemsidan  

 
 

 
 
 
 


