
 

 

 
                                                                                                                          

Protokoll för styrelsemöte för Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm  

 

Datum 16 september 2019  

Tid 18.00  

Plats SACOs lokaler, Sabbatsbergs sjukhus  

Närvarande: Hélène de Jounge Eurenius, Aina Blom, Caroline Söderström, Rebecca 

Tronarp, Elisabeth Rehn, Agneta Malmström, Mikael Malmén, Thomas Airio och Tina 

Henriksson.  

Frånvarande: Johanna Lindholm och Lena Sjöström 

Ordförande: Hélène de Jounge Eurenius 

Sekreterare: Caroline Söderström 

 

1. Mötets öppnande 

Hélène öppnar mötet.  

 

2. Val av justerare 

Hélène väljs till justerare.  

 

3. Styrelsens beslutsförhet  

Konstateras beslutsför.  

 

4. Godkännande av dagordning 

Godkännes.  

 

5. Adjungerade 

Representant från styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter hade inte 

möjlighet att komma på dagens möte.  

 

Studentrepresentant Tina Henriksson deltar på mötet.  

 

6. Föregående protokoll  

Justerat och genomgått.  

 

7. Inkomna och avgivna skrivelser  

Hélène har fått mail från medlem som arbetar på LOF (lagen om fysioterapi) med 

frågor om hur avsluta sin etablering och vikariatsregler i samband med det. Hélène 

besvarat detta.  



 

 

 

Distriktets bokslut ska stängas den 30 september. Agneta har mailat ut påminnelse 

till samtliga i distriktsstyrelsen samt privata styrelsen att stilleståndskrav och andra 

utlägg behöver inkomma innan 30 september.  

 

Kansliet gett info om att det i verktygslådan på hemsidan kommer att finnas 

information för kassörerna för att förenkla arbetet med revisionen/bokslutet.  

 

Hélène deltagit på privata styrelsens möte förra veckan då de inte kunde delta på 

dagens möte. Bland annat diskuterat arbetet men den enkät som ska skickas ut till 

medlemmar som arbetar inom primärvården. Distriktsstyrelsen beslutar att 

genomföra ett fysiskt möte istället för telefonmöte den 14/10 för att kunna hålla ett 

gemensamt möte med privata styrelsen.  

 

Thomas har skickat mail till samtliga partier i Region Stockholm (förutom 

Vänsterpartiet som distriktsstyrelsen redan träffat) med önskemål att boka möte för 

att prata om situationen på akutsjukhusen i Stockholm.  

 

Förslag att distrikt Stockholm skickar in motion till kongressen om att öka 

transparensen kring förbundsstyrelsens arbete, önskemål att bilagor och budget ska 

finnas att tillgå i inloggat läge på förbundets hemsida.  

 

Johanna Lindholm har meddelat att hon av personliga själ avsäger sig sitt 

ledamotsuppdrag i distriktsstyrelsen.  

 

8. Information från Förbundsstyrelsen   

Inget nytt.  

 

9. Information från utskotten  

Rebecca och Thomas har träffat Jonas Lindberg som sitter som ledamot i 

regionfullmäktige för Vänsterpartiet för diskussion om fysioterapeuters situation på 

regionens akutsjukhus.  

 

Aina och framförallt Thomas är nu involverad i en omorganisation av 

barnsjukvården i Stockholm.  

Rebecca berättar att det funnits brister i arbetsmiljön på Ortopedkliniken på 

Södersjukhuset där hon kontaktat sjukhusets ledningsgrupp och som nu resulterat i 

att man fått klartecken att anställa ytterligare en fysioterapeut på kliniken.  

 



 

 

10. Information från fysioterapistudenterna 

Tina informerar om att man på KI har mycket praktik på utbildningen vilket 

upplevs positivt jämfört med vissa andra lärosäten. Funnits vissa problem med SYO-

konsulent i hur planering kring exempelvis praktikerna sker och hur man hanterar 

studenter som halkat efter. Upplevelse att man från studentsidan fått bättre gehör nu 

när en studentstyrelse finns på plats och man agerar som representanter för 

Fysioterapeuterna. Har fungerat bra med kontakten mot kansliet på 

Fysioterapeuterna.  

 

11. Handlingsplan uppföljning 

Bordlägges för att ge utrymme till att skriva svar på betänkandet Utredningen 

Samordnad utveckling för god och nära vård.  

 

12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

Finns i nuläget finns 128 784 kronor på distriktets konto. Stilleståndsersättning ska 

utbetalas för privata styrelsen samt kostnad för mingelmat 9 september.  

 

13. Övriga frågor  

Konstateras att kunskapskvällen den 9 september blev lyckad, intressanta 

föreläsningar och god möjlighet att träffa medlemmarna.  

 

Rebecca har som förslag att kompetensnivå enligt kompetensstegen (regionala) det 

läggs till i löneenkäten från förbundet samt som sökalternativ i SACO-lönesök. 

Thomas och Aina tar upp det på Förhandlingsrådet och Hélène på Distriktsrådet 

under Fysioterapi 2019. 

 

Då det tidigare inte fungerat att nominera kandidater till kongressen 2020 (problem 

på webbsidan där anmälningarna ska göras) nomineras ikväll följande ur styrelsen: 

Aina, Hélène, Thomas, Rebecca, Caroline och Micke.  

 

14.  Ordförande avslutar mötet.  

 

    _______________________________ _____________________________ 

    Hélène de Jounge Eurenius   Caroline Söderström 

    Ordförande    Sekreterare 

 

 

Protokollet justeras av samtliga deltagare vid följande styrelsemöte och före publicering 

samt arkivering. 


