
 

 

 

 
Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm  

 

Datum   18 maj 2020  

Plats  Teams 

Ordförande   Lisa Svedestedt 

Sekreterare för mötet Aina Blom 

Justering  Rebecca 

Närvarande Lisa Svedestedt, Snezana Mircovic-Kozak, Rebecca Tronarp, 

Thomas Airio, Lena Sjöström, Johanna Thuresson 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 

Förtydligande kring Lisas motion: hon önskar att förbundet borde 

tillhandahålla videoverktyg för möten. 

Protokollet läggs till handlingarna efter detta. 

7. Inkomna och avgivna skrivelser 

 Lisa har gjort en polisanmälan. Thomas och Nena har fått mail från ”Lisa” på 

”stockholm@fysioterapeuterna.se” som vill att distriktet ska betala ut pengar 

för saker som ”vi köpt” – ett rent bedrägeri. Förundersökningen är nedlagd. 

 Aina har för SLSO SACO-råds räkning skickat brev till Regionens politiker 

och tjänstemän angående att Regionens PVR inte får ersättning för uteblivna 

intäkter, medan Regionens vårdcentraler får ersättning. Fått ett undvikande 

svar från Anna Starbrinks (L) sekreterare som bekräftar att ingen ersättning är 

tänkt att utgå. 
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 Thomas har skickat brev till Ann Tammelin, smittskydd, angående 

skyddsutrustning vid aerosolbildande moment. Slemmobilisering borde vara 

lika riskfyllt och borde föranleda samma skyddsutrustning som hantering av 

respiratorer. Han har inte fått svar, men Mona Jacobsson, arbetsplatsombud 

på Rehab City ställde samma fråga och har fått svaret att visir och munskydd 

ska användas vid inducerat sputum. Riktlinjen har också fått ett justerande 

tillägg. 

 Domänkostnad – Caroline, f.d. sekreterare i styrelsen har fått mail från 

mediaföretag, mediahelp.se, Daniel Nittler angående vår externa hemsida. 

Kostnad per år 149 kr + ytterligare en sidokostnad för ”hotellet”. Snezana har 

mailat Daniel för att få koll på om vi betalat fakturorna. Lisa kollar dessutom 

med Caroline kring inloggning. Mötet är enigt om att det är bra att den är 

fortsatt vilande för kommande behov. 

8. Information från Förbundsstyrelsen   

Inget aktuellt. 

9. Information från utskotten  

Mediagruppen   

 Arbetet fortgår. Full rulle på FB och Instagram 

Företagargruppen 

 Utredningen Nära Vård är klar. Remissvar ska vara inne sista augusti. 

Stockholms Privata Fysioterapeuter har kallat till medlemsmöte på video 1/6 

med öppen chat, ska sammanställas för vidare befordran till förbundet. Lena 

erbjuder oss övriga att också komma med synpunkter till Stockholms Privata. 

Lena mailar också en preliminär inbjudan till oss.  

 På mötet 1juni sker också ett fyllnadsval av ytterligare två medlemmar. 

 SKR har inte gett tillåtelse för fysioterapeuter som jobbar på LOF och läkare 

som jobbar på LOL att ha videobesök. Oväntad hjälp har kommit från KD i 

riksdagen som föreslagit att riksdag och regering ska köra över SKRs beslut. 

 Önskemål om gemensamt möte med DS förslagsvis efter sommaren. 

Förhandlingsgruppen  

 Videomöte med arbetsplatsombuden har hållits i slutet av april. Rebecca och 

Thomas planerar ytterligare ett möte för dem nästa vecka. 

 Fortsatt med de tätare förhandlingsrådsmötena. Från och med nu varannan 

vecka 

 Karolinska har följt upp sitt IVA-schema. Medlemmarna är nöjda med att ha 

ett fastställt schema, vilket ger ett visst lugn i en orolig tid. 

 Eventuellt ska skrivelse gå iväg från förbundet, ifrågasättande varför 

fysioterapeuter inte omfattas av krislägesavtalet. 

Distriktsråd 

Lisa är kallad till ordförandemöte via Teams nästa vecka 

 

10. Information från fysioterapistudenterna   
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Lisa och Thomas har haft möte med ombudsman Frida. Det finns en 

handlingsplan för hur vi ska kunna sprida information till studenterna. Lisa 

och Thomas har avstämning med Frida i augusti. Ska in på utbildningen i 

början av terminen och mot slutet. Vi ska bjuda på fika. 

 

11. Handlingsplan, uppföljning  

Inbjudan till Fysioterapins dag måste ut snart! 

 Johanna har engagerat Anna Skawonius, specialist på kvinnors hälsa, som föreläsare.  

Anna erbjuds arvode enligt Fysioterapeuternas fastställda taxa, 887 kr/timme, vilket 

blir ca 3000 kr med förberedelser inräknade. Johanna sammanställer inbjudan.  

Lokal är inte bokad än. Thomas kollar SÖS lokaler i morgon.  

Back up-plan – Teams-föreläsning. Om livemöte är möjligt kan vi ev. också lägga in 

en videolänk för de som hellre deltar den vägen.  

Aktuellt att redan nu ”flagga” på FB och Instagram – ”save the date” – bjuda in till att 

kort presentera sitt pågående projekt, magisteruppsats osv. 

 

12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

Alla fakturor är betalda. Ersättning för stillestånd, utebliven arbetsinkomst är betalat. 

Gott om pengar på kontot. Snezana har gjort en mapp på Google Drive med aktuella 

blanketter. Vill ha mail på sin hem-mail – mk.snezana@gmail.com! 

 

13. Övriga frågor  

 Motioner är inlämnade enligt plan 

 Nästa möte 9 juni träffas vi på riktigt på SÖS klockan 17.15 med efterföljande middag 

via restaurangbud. 

 Lisa är nominerad till förbundsstyrelsen – har blivit intervjuad av valberedningen. 

 

14. Mötets avslutande  

Lisa avslutade mötet  

          

  

Balanslista: Årshjul, Trello-app 

   

 

Ordförande  Vid protokollet   Justerat 

 

Lisa Svedestedt Aina blom  Rebecca Tronarp 

 

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

arkivering. 

  

 

 


