Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
Datum
16 mars 2020
Plats
SÖS, Sachsska
Ordförande Lisa Svedestedt
Sekreterare Aina Blom
Justering
Johanna Thuresson
Närvarande Lisa Svedestedt, Johanna Thuresson, Snezana Mircovic-Kozak, Rebecca
Tronarp, Thomas Airio, Aina Blom
Frånvarande: Lena Sjöström, Studeranderepresentant
1. Mötets öppnande
Lisa öppnar mötet.
2. Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen konstateras beslutsför.
3. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av övriga frågor. Se nedan.
4. Adjungerade
Inga adjungerade idag.
5. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna
6. Inkomna och avgivna skrivelser
Våra årsmötesprotokoll som hade försvunnit i postgången, är återfunnet och
inskickat till förbundet, justerat och klart.
Förbundet ställer in alla fysiska möten, innebär att förhandlingsråds-, distriktsrådsoch professionsrådsmöten i slutet av mars är inställda. Möten för råden planeras per
telefon samma datum.
Detsamma gäller workshop om professionsutveckling som var planerat.
Rebecca har annonserat på Distriktets hemsida att arbetsplatsombudsträff och
lönekurs preliminärt ställs in.
Brev till politiker har gått iväg om fördelarna med fysioterapeut på
akutavdelningarna. Kanske kommer i skuggan av corona-epidemi.
Planerar att skjuta upp den planerade artikeln kring samma tema.
Kommit fråga från förbundet om hur förberedelser inför epidemin hanteras i vårt
distrikt. Hur reagerar medlemmarna i distriktet? Rebecca har svarat kort till Mikael
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Hjerne, ordförande i förhandlingsråd, kring problem vid praktikperioder, sannolikt
mycket korttidsfrånvaro, svårt att få fram skyddsutrustning till alla, speciellt på
akutsjukvården.
Fråga från Peter Karlsson på förbundet med anledning av planerade intervjuer i
fokusgrupper + djupintervju för Saco lönesök nästa vecka. Thomas och eventuellt
Johanna anmäler sig till Peter Olding, Saco.
7. Information från Förbundsstyrelsen
Alla fysiska möten ställs in på obestämd tid pga Covid-19
8. Information från utskotten
Mediagruppen
Instagramkontot är i full gång. Nya följare nästan varje dag.
Företagargruppen
Planerat årsmöte för Stockholms Privatpraktiserande Fysioterapeuter kommer ske via
länk. Lena S är på förberedande möte idag och kan därför inte delta med oss.
Förhandlingsgruppen
Lyckad grundkurs genomförd den 6/3. Rebecca och Thomas känner att det blev bra
diskussioner och att de kompletterade varandra. Ganska många av deltagarna är
intresserade av att gå arbetsrättskurs eventuellt i början november. Letar också
alternativ dag för lönekursen som eventuellt måste ställas in.
Löneöversyner är igång. Strul med medlemsband gör att det kan bli vissa
fördröjningar.
Distriktsråd
Inga nyheter kring när inställt rådsmöte ska bli. Lisa har frågat om det inte kan ske
per länk, men har fått svar att ”det inte finns svängrum i dagsläget”. Lisa frågar
privata kollegorna hur de löser sitt årsmöte – kanske förbundet kan använda något
liknande.
9. Information från fysioterapistudenterna – inget nytt. Lisa och Thomas kommer
träffa Frida J digitalt och planera för informationsmöte.
10. Handlingsplan, uppföljning
 Thomas undrar om någon har frågat sina kontakter kring tema Kvinnors
Hälsa för Fysioterapins dag. Johanna skulle deltagit i inställt nätverksträff,
men tar på sig att fråga personer i nätverket.
 Den 2 maj är sista dagen för att skicka in motioner. Viktigt att vi får till några
bra sådana i god tid. Thomas tänker att vi borde få till en lista med lämpliga
motionsämnen. Vi kan lägga listan på Google Drive. Mall för motion finns på
förbundets hemsida. Sök på Kongress 2020. Läggs också på Google Drive.
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Om man har en bra idé, kan hen börja skriva så tittar vi tillsammans nästa
möte.
Angående sekretess på vår hemsida – än så länge är inget skyddat. Diskussion
kring vad som borde vara slutet och vad som kan vara öppet. Rebecca ber
Peter K att han lösenordsskyddar våra medlemsbrev, men att övrigt kan vara
öppet och transparant.

11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
 Snezana har fått genomgång med Agneta Östlund. Gått genom hur hon ska
bokföra bland annat. Förbundet arbetar fram tydligare, mer detaljerade mallar
för redovisning. Hittar mkt gamla kvitton har gått in till kassören. Vi måste
lämna in kvitton mycket snabbare.
 Snezana har kunnat betala ut inskickade räkningar/kvitton. Vi har fått
aktuella blanketter utskickade från henne också.
 Ca 90 000 kvar på kontot. Äskade pengar har ännu inte lagts in på vårt konto.
 Johanna och Lisa kommer fakturera för utebliven arbetsinkomst för den halva
planeringsdagen i februari.
12. Övriga frågor
 Thomas skriver ihop något kring medlemsförmåner till distriktets hemsida. I
samband med detta en länk till förbundets information.
 Snezana föreslår att inbjudan till Fysioterapins dag skulle kunna gå ut mer
allmänt än till bara medlemmar mot att icke-medlemmar kan få betala en
avgift för t ex förtäring.
13. Mötets avslutandes
Balanlanslista: Årshjul, Trello-app
Ordförande

Sekreterarare

Justerat

Lisa Svedestedt

Aina Blom

Johanna Thuresson

I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan publicering på
hemsidan

