
 

 

 

  
                                                                                                                          

 
Protokoll för styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm  

 

Datum 8 april 2019  

Tid 17.45   

Plats SACOs lokaler, Sabbatsbergs sjukhus  

Närvarande Lena Sjöström, Aina Blom, Caroline Söderström, Thomas Airio, Rebecca Tronarp, 

Agneta Malmström och Mikael Malmén. 

Frånvarande Johanna Lindholm, Hélène de Jounge Eurenius och Elisabeth Rehn. 

Ordförande Mikael Malmén 

Sekreterare Caroline Söderström  

 

1. Mötets öppnande 

Mikael öppnar mötet.  

 

2. Styrelsens beslutsförhet  

Konstateras beslutsför.  

 

3. Godkännande av dagordning 

Godkännes.  

 

4. Adjungerade 

Inga adjungerade. 

 

5. Föregående protokoll  

Godkännes.  

 

6. Inkomna och avgivna skrivelser  

Fråga inkommit från förbundsstyrelsen kring huruvida vi har förslag till innehåll för 

förhandlings- och distriktsrådsledamöternas möte under Fysioterapi 2019.  

Inbjudan till facklig grundkurs har gått ut.  

 

7. Information från Förbundsstyrelsen   

Förbundsstyrelsens verksamhetsplan för 2019 finns på förbundets hemsida. Beslutas att vi 

går igenom denna vid nästa möte tillsammans med Stockholms Privata Fysioterapeuter.  

 

8. Information från utskotten  

Rebecca har fått utbildning i hur förbundets hemsida fungerar och har börjat genomföra 

uppdateringar.  



 

 

 

 

Förhandlingsgruppen berättar att löneöversyner nu pågår inom all offentlig verksamhet i 

distriktet.  

 

Distriktets förhandlingsråd har deltagit på förhandlingsrådsdagarna där man bland annat 

genomgått en halvdagskurs i förhandlingsteknik. De har även fått fördjupad information 

om nya HÖK-T-avtalet samt vad man från arbetstagarorganisationerna ämnar försöka 

förhandla in i avtalet vid nästa avtalsvård.  

 

Mikael rapporterar från företagarrådsdagen. Servicebolaget kommer flyttas in i förbundet 

(har tidigare varit fristående). Diskussioner förts kring eventuella för- och nackdelar med 

detta. Även fått information om regeringens utredning av nationella taxan.  

 

9. Information från fysioterapistudenterna 

Ingen ny information.  

 

10. Handlingsplan uppföljning 

Bortlägges till nästa möte.  

 

11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

I dagsläget finns 56 647 kronor på distriktets konto.  

 

12. Övriga frågor  

Behandlar frågan från förbundsstyrelsen angående Fysioterapi 2019 (se punkt 7). Aina 

mailar förslagen till distriktsordförande Hélène för genomläsning innan den 

vidarebefordras till förbundsstyrelsen.  

 

13. Mötets avslutande    

Mikael avslutar mötet.  

 

 

     Ordförande avslutar mötet.  

 

 

    _______________________________ _____________________________ 

    Mikael Malmén   Caroline Söderström 

    Ordförande    Sekreterare 

 

 

Protokollet justeras av samtliga deltagare vid följande styrelsemöte och före publicering samt 

arkivering. 

 

 


