
 

 

  
                                                                                                                          

 

Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm gemensamt med 

Stockholms Privata Fysioterapeuter 

 

Tid 

Måndag 4 november 2019 

Plats  

SACOs lokaler, Sabbatsbergs sjukhus 

Närvarande 

Hélène de Jounge Eurenius, Elisabeth Rehn, Aina Blom, Mikael Malmén, 

Caroline Söderström, Thomas Airio, Rebecka Tronarp, Agneta 

Malmström, Lena Sjöström, Jeanette Franzell och Snezana Mirkovic-

Kozak. 

Ordförande 

Hélène de Jounge Eurenius 

Sekreterare 

 Caroline Söderström 

 

 

1. Mötets öppnande 

      Hélène öppnar mötet. 

 

2. Val av justerare 

Hélène väljs som justerare.  

 

3. Styrelsens beslutsförhet  

      Konstateras beslutsför.  

 

4. Godkännande av dagordning 

Godkänndes.  

 

5. Adjungerade 

Valberedningens Jeanette Franzell och Snezana Mirkovic-Kozak deltar under 

denna punkt på mötet och rapporterar från arbetet med att finna ledamöter till 

nästa års styrelse.  

 

6. Föregående protokoll  

Godkänndes.  
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7. Inkomna och avgivna skrivelser  

Sektionen för äldres hälsa har inkommit med fråga om att skicka ut inbjudan 

om en halvdagarskurs de vill erbjuda gratis till medlemmarna i distrikt 

Stockholm. Svar att utskick sker via kansliet samt att vi kan lägga ut 

informationen på distriktets Facebooksida.  

Fråga om hur man anmäler sig som arbetsplatsombud. Svar att man mailar till 

distriktsstyrelsens förhandlingsråd på e-post 

frad.stockholm@fysioterapeuterna.se.  

 

Fråga från kansliet om distriktet önskar att ombudsmän kommer till distriktet 

och håller lönekurs och/eller kurs i praktisk arbetsrätt våren 2020. Svar att vi 

önskar arrangera lönekurs under våren 2020. Eventuellt aktuellt att anordna 

kurs i praktisk arbetsrätt hösten 2020.  

 

8. Information från Förbundsstyrelsen   

Marie Granberg avgår från förbundsstyrelsen vid årsskiftet, kommer börja 

jobba heltid för förbundet i servicebolaget. I övrigt inget nytt. 

 

9. Information från utskotten  

Caroline har lagt ut event för årsmötet på Facebook samt förfrågan om 

intresse finns för att bli ledamot i styrelsen nästa år.  

 

Företagarråden träffades under Fysioterapidagarna. Servicebolaget håller på 

att integreras i förbundet. Kommer genomföras journalgranskningar i olika 

distrikt, viktigt att man tar kontakt med förbundet om man blir kontaktad av 

region/landsting inför sådan genomlysning. Detta då regelverket kring GDPR 

är svårt att hantera korrekt, förbundet assisterar de medlemmar som ska 

genomgå granskning.  

 

10. Information från fysioterapistudenterna 

Ingen studentrepresentant närvarande.  

 

11. Handlingsplan uppföljning 

Behandlas under punkt 13.  

 

12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

I skrivande stund har distriktet 110 530 kronor på kontot.   

 

 

mailto:frad.stockholm@fysioterapeuterna.se
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13. Övriga frågor  

- Fastställer verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2019, Agneta 

och Hélène ser över den ekonomiska redovisningen ytterligare och redovisar 

denna för övriga styrelsen via mail innan den läggs ut på hemsidan.  

- Utformar verksamhetsplan för 2020. 

- Ser över förslag på representanter inför kongressen 2020, beslut sammanställs 

på styrelsemötet 25 november och presenteras på årsmötet samma dag.   

 

14. Mötets avslutande    

Hélène stänger mötet.  

 

      Ordförande    Sekreterare 

      Hélène de Jounge Eurenius  Caroline Söderström 

 

 

 

Protokollet justeras av samtliga deltagare vid följande styrelsemöte och före publicering 

samt arkivering. 

  

 

 


