Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
Datum 17 februari 2020
Plats SÖS, Sachsska
Ordförande för mötet Lisa Svedestedt
Sekreterare för mötet Aina Blom
Justering Thomas Airio
Närvarande Lisa Svedestedt, Johanna Thuresson, Snezana Mircovic-Kozak, Rebecca
Tronarp, Thomas Airio, Lena Sjöström och Aina Blom.
Frånvarande Studeranderepresentant
1. Mötets öppnande
Lisa öppnar mötet.
2. Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen konstateras beslutsför.
3. Justerare
Rebecca
4. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av övriga frågor. Se nedan.
5. Adjungerade
Inga adjungerade idag.
6. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 20 januari godkändes efter rättning och lades till
handlingarna: Thomas och Lisa kommer hålla info för studenter på termin
5 och 6. Publiceras på hemsidan inom kort.
7. Inkomna och avgivna skrivelser
Våra årsmötesprotokoll har försvunnit i postgången. Lisa har fått dem per
mail av sekreteraren på mötet. Ny signeringsrunda planeras. Tyvärr finns
närvarolistan bara på foto.

8. Information från Förbundsstyrelsen
 Lisa har träffat Stefan Jutterdal på frukost inför utbildning för nya
distriktsordföranden. Diskuteras en större åldersspridning i
förbundsstyrelsen inför kongressen, samt att alla arbetsområden bör
vara representerade.
 Ombudsman Therese Barrington har skickat ut mail till alla
medlemmar som saknar specifikt arbetsställe med önskemål om
uppdatering.
9. Information från utskotten
Mediagruppen
 Instagramkonto skapat, @fysioterapeuternasthlm.
 Viktigt att tänka på - endast bilder som vi själva äger, som vi fått löfte att
använda eller som finns på tillgängliga plattformar får användas.
 Ska vi ändra sekretessnivån på Distrikt Stockholms hemsida – protokollen
lösenordsskyddade? Rebecca förbereder lite inför nästa möte.
Företagargruppen
 De knappt 800 som arbetar enl. LOF är styvmoderligt behandlade av
avdelning EVA på Regionen. Anas att det finns en politisk önskan om
att avskaffa LOF.
 LOV har fått inbjudan till möte om ”Digitalt vårdval”
 Årsmöte för Stockholms Privata Fysioterapeuter den 19/3. Anna
Nergårdh, ansvarig för utredningen ”God och nära vård” är inbjuden
till mötet.
 Lena undrar hur man snabbare kunna få ut info till medlemmarna om
nytt medlemsbrev på hemsidan. Lisa föreslår att inte begränsa
förfrågan till kansliet till en person, utan att använda adressen
kansli@fysioterapeuterna.se
 Stockholms Privata Fysioterapeuter kommer styra om till att bli en
plattform för information mer än en förening fortsättningsvis.
Förhandlingsgruppen
 Rebecca har genomfört lyckade studiebesök på akutsjukhuset i
Mölndal. Överväger att också ta kontakt med akutsjukvården i
Malmö/Lund. Hon har nu skrivit ett brev tänkt för ledningsgrupper på
stora sjukhusen. Mötet hjälper till med smärre justeringar. Brevet ska
skickas inom närmaste dagarna. Kan också formuleras om till eV
insändare till t ex Dagens Medicin.
 Löneöversynerna i förvaltningarna och aktiebolagen är i gång.



Thomas representerade distriktet i ”Kompetensveckan” som
arrangerades av Region Stockholm. Tillväxtregionrådet bjöd in.
Thomas deltog i seminarium om kompetensförsörjning lett av Tora
Almqvist samt HR-direktören Ulrika Sundqvist.
 Thomas och Rebecca kommer bjuda in Tora och Ulrika till förbundets
kompetens-workshop.
 Thomas och Rebecca kommer delta i Förhandlingsrådsdagen 25mars.
 Rebecca och Thomas kommer delta i regionalt möte för AFA
försäkringar den 22/4.
Distriktsråd
Lisa kommer delta i Distriktsrådsdagen 26/3
10. Information från fysioterapistudenterna – inget nytt.
11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
 Agneta M och Snezana kommer att träffas nästa vecka för överlämning.
 Lisa berättar att vi blivit beviljade 195000.
 Stockholms Privata Fysioterapeuter planeras delta i Regionens EVAmöte 21/2. 3 stillestånd à 3 timmar planeras.
 Stockholms Privata Fysioterapeuter planerar årsmöte 19 mars kostnad
för lokal och lättare förtäring planeras.
12. Övriga frågor
 Lisa berättar att Västerbottens distrikt har ett årshjul för sin
verksamhet. Lisa vill att vi ska införa samma sak i vår distriktstyrelse.
Hon börjar skissa på ett i en speciell digital plattform.
 Rebecca tipsar om ”Trello-appen” – ett hjälpmedel att hålla koll på ”attgöra”.
 Lisa vill att vi har en grupp för kommunikation på WhatsApp inom
styrelsen i stället för långa mailtrådar. Frågan är hur man begränsar en
sådan gruppkommunikation tidsmässigt?
 Gemensamma dokument ska vi spara i Google drive.
13. Mötets avslutande
Lisa Svedestedt

Aina Blom

Thomas Airio

Ordförande

Sekreterare

Justerare

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

