
  
                                                                                                                          

Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm  

 

Dag  20 april 2020  

Plats  Teams 

Ordförand  Lisa Svedestedt 

Sekreterare  Aina Blom 

Justering  Johanna Thuresson 

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  

Johanna 

4. Godkännande av dagordning 

Godkändes med tillägg av övriga frågor. Se nedan. 

5. Adjungerade  

Inga adjungerade idag. 

6. Föregående protokoll 

Johanna har kontaktat Mia Fernando angående 8 september. Hon ställer sig 

positiv till att delta. Vill att vi återkommer med förslag på vad vi vill att hon 

ska prata om. 

Program bör vara klart i början av juni. Önskemål om enkla tips för alla som 

inte jobbar med kvinnors hälsa, att ”höja golvet”. Info om det senaste. 

 

7. Inkomna och avgivna skrivelser  

Mail från Frida Eriksson för utbildning för RMS, medlemssystemet, riktat till 

distriktsordförande och förhandlingsråd. Anmälan bör ske snarast. 

Återkoppling på verksamhetsplanen – uppmärksammat våra politikermöten, 

gillar att vi uppmärksammar arbetsplatsombuden och tycker vi har en 

spännande plan för 2020. 

 

 



8. Information från Förbundsstyrelsen   

Alla fysiska möten ställs in på obestämd tid pga Covid-19, men digitala möten 

genomförs frekvent. 

Uppmanas att vi skriver motioner. 

9. Information från utskotten  

Mediagruppen   

Instagramkonto är i full gång. Nya följare någon gång i veckan både på FB och 

Instagram 

 

Företagargruppen 

Ingen ekonomisk hjälp från Regionen  

Korttidspermittering enda utvägen 20, 40, 60 eller 80 %. Får vänta med skatten 

– låna med lägre ränta till det. 

Anna Nergårdhs utredning - LOF – får endast några år till  

 

Förhandlingsgruppen  

Täta möten med Förhandlingsrådet – en timme per vecka för att ge utrymme 

för goda råd från ombudsmännen och att kunna signalera eventuella problem 

från alla landsändar. 

Löneöversynerna är satta på vänt till hösten.  

Mötet med arbetsplatsombuden nästa vecka – vi försöker ha det digitalt. 

Thomas gör i ordning en Teamsgrupp på torsdag och kallelse går ut efter det. 

Lönekurs? – Rebecca frågar Elba om digital kurs. 

Distriktsråd 

Distriktsrådsmötet ställdes in, men digitalt möte kring specialistordning, 

facklig tid och rekrytering den 26/5. 

 

10. Information från fysioterapistudenterna – inget nytt. Lisa och Thomas 

kommer träffa Frida E digitalt och planera för informationsmöte. 

SÖS har skurit ner antalet praktiserande studenter pga Corona. 

I primärvården har praktiken flutit på som vanligt i stort sett. 

 

11. Handlingsplan, uppföljning – bordläggs 

 

12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

Snezana har inte haft tid att betala ut fordringar till privatpraktiker, men 

ligger i startgroparna. Önskar få mail till gmail, inte jobbadress.  

Nya, förenklade mallar för bokföring kommer i september. 

Ok att skanna in underlag för räkningar och maila till Snezana om man inte 

vill skicka per post. 

 



13. Övriga frågor  

Motioner ska vara inne 2 maj. Följande motioner är på gång: 

 Lena har skrivit en angående räkenskapsåret för medlemsförening 

respektive distriktet. 

 Lisa skriver en om möjligheten att hålla utbildning och möten via 

videolänk för alla distrikten och sektionerna. 

 Thomas vill skriva en motion om FS protokoll – en önskan om ökad 

transparens. Aina kommer vara behjälplig.  

Bestäms att styrelsemötena resten av våren hålls 19.00 på videolänk 

 

14. Mötets avslutande  

Lisa avslutade mötet  

          

Ordförande Sekreterare  Justerat 

 

Lisa Svedestedt Aina Blom  Johanna Thuresson 

 

   

 

I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan 

publicering på hemsidan  

 

Balanslista: Årshjul, Trello-app 

 

 

 


