Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
Datum
Tid
Plats
Närvarande

Frånvarande
Ordförande
Sekreterare

10 juni 2019
17.45
SACOs lokaler, Sabbatsbergs sjukhus
Aina Blom, Thomas Airio, Rebecca Tronarp, Agneta Malmström, Mikael
Malmén, Elisabeth Rehn, Hélène de Jounge Eurenius och Caroline
Söderström (med from punkt 6)
Johanna Lindholm och Lena Sjöström
Hélène de Jounge Eurenius
Caroline Söderström

1. Mötets öppnande
Hélène öppnar mötet.
2. Styrelsens beslutsförhet
Konstateras beslutsför.
3. Godkännande av dagordning
Godkännes. Beslutas att vi varje möte utser en justerare av protokollet. Det ska
framgent läggas till en punkt för detta i protokoll- och kallelsemall.
4. Adjungerade
Inga adjungerade.
5. Föregående protokoll
Protokollen för styrelsemötet i april respektive maj godkännes.
6. Inkomna och avgivna skrivelser
Beslutas att Rebecca, Thomas och Caroline deltar på möte med sektionen för smärta i
samband med deras styrelsemöte den 23 augusti, där kommer även tjänstemän från
kansliet att delta.
7. Information från Förbundsstyrelsen
Inget nytt inkommit.
8. Information från utskotten
Förhandlingsråden rapporterar från löneöversynerna i Region Stockholm som snart
är slutförda. Aina berättar även att man varslat personal på Karolinska Sjukhuset,
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gäller främst administrativ personal men det finns risk att exempelvis
fysioterapeutvikariat kan påverkas. Aina och Rebecca är inbjudna till möte med
SACO-rådet på Karolinska Sjukhuset för att se över situationen och de konsekvenser
de kan få för våra medlemmar.
Caroline rapporterar från mötet med Daniel Nittler på MediaHelp i maj. Vi kan nu
själva gå in och redigera hemsidan www.fysioterapeuternastockholm.se.
9. Information från fysioterapistudenterna
Inget nytt.
10. Handlingsplan uppföljning
Diskussion om föreläsningskvällen i samband med Fysioterapins dag 2019.
Styrelseledamöterna drar i kontakter för att finna föreläsare.
Aktivitet för arbetsplatsombuden diskuteras, förslag om Boule & Berså, Hélène ringer
och efterfrågar prisexempel.
Beslutas att hålla årsmöte för distriktet den 4 november.
11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
Distriktet har 39 847 kronor på kontot, väntar på stilleståndsförfrågningar från
Privata styrelsen.
Kostnadsersättning till Caroline för kabel till projektor beviljas om cirka 300 kronor.
12. Övriga frågor
Höstens styrelsemöten:
19 augusti klockan 18.00
16 september förslag på gemensamt möte med Stockholms Privata Fysioterapeuter
14 oktober telefonmöte klockan 20.00
4 november styrelsemöte innan årsmötet
13. Mötets avslutande
Hélène avslutar mötet.
Ordförande avslutar mötet.
_______________________________
Helene de Jounge Eurenius
Ordförande

_____________________________
Caroline Söderström
Sekreterare

Protokollet justeras av samtliga deltagare vid följande styrelsemöte före publicering och
arkivering.

