Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm gemensamt med
Stockholms Privata Fysioterapeuter
Tid
20 maj 2019 klockan 18, fika start 17:45
Plats
SACOs lokaler, Sabbatsbergs sjukhus
Närvarande
Hélène de Jounge Eurenius, Aina Blom, Mikael Malmén, Thomas Airio, Rebecca Tronarp,
Elisabeth Rehn, Agneta Malmström, Louise Sandberg, Karin Josefsson, Marie Granberg och
Anna Marinos.
Frånvarande
Johanna Lindholm, Lena Sjöström, Caroline Söderström, Ann-Marie Lidström och
Magdalena Rosengren.
Ordförande
Hélène de Jounge Eurenius
Sekreterare
Rebecca Tronarp

1. Mötets öppnande
Hélène öppnar mötet.
2. Styrelsens beslutsförhet
Konstateras beslutsför.
3. Godkännande av dagordning
Godkänndes.
4. Adjungerade
Inga adjungerade.
5. Föregående protokoll
Godkänndes efter revidering.
6. Gemensamma frågor
- Den lokala enkäten till LOF-are som diskuterats tidigare, som Hélène har varit
drivande i och som Magdalena och Karin har sammanställt, har fortfarande ej gått ut
till våra medlemmar, pga. problem med utskick, mycket beroende av
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GDPR. Förbundet har nu beslutat att enkäten skall var en nationell enkät, för att ge
tyngd i argumenten i sammanställningen. Utformning och sammanställning skall ske
i samråd med en referensgrupp bestående av bland andra Hélène, Magdalena, Karin
och Marie och skickas ut till medlemmarna i augusti 2019.
-

Diskussion kring den nya momslagen som träder i kraft den 1 juli och som kan leda
till att bl.a. vikarietagare kan komma att blir momsskyldiga. Redan på föregående
EVA möte den 29 mars (möte mellan Stockholms Privata Fysioterapeuter och
Tjänstemännen på EVA f.d. ARV) diskuterades och argumenterade Stockholms
privata fysioterapeuter mot förändrade utbetalningsregler som kan komma att
påverka vikariatstagarna med tanke på de nya momsreglerna. Marie G har sedan
efter EVA-mötet drivit frågan vidare i Branschrådet där nu alla privata aktörer driver
frågan kring både utbetalningsregler och moms. Det är nu ett nytt EVA -möte 12 juni
där Marie och Karin åter kommer driva frågan kring utbetalningsrutiner och frågan
kring moms vidare gentemot Landstinget. Louise rapporterar att Praktikertjänst och
dess jurister och övriga tjänstemän arbetar för fullt med frågan kring moms.
Utveckling och arbetet kring LOV fortskrider Marie har varit på möte kring
"Handslaget" och även Louise kommer delta på dessa möten kring LOV framöver.

-

Thomas uppdaterar oss gällande arbetet med revidering av specialistordningen.

7. Inkomna och avgivna skrivelser
Agneta har lämnat in räkenskaperna för 2018 till förbundet för granskning.
Hélène har svarat på skrivelse gällande hur många sjukgymnaster/fysioterapeuter som
arbetar på nationella taxan, d.v.s. 468 st.
Har inkommit skrivelse gällande pågående omförhandling av flex-avtal på Karolinska
Universitetssjukhuset.
8. Information från Förbundsstyrelsen
Inget nytt från FS, de har styrelsemöte denna vecka. Diskussion uppkommer gällande
personalomsättningen på kansliet.
9. Information från utskotten
Aina, Rebecca och Thomas rapporterar om lönerevisionsprocesserna som har avslutats
och pågår inom region Stockholm.
Gällande media kommer vi överens om att vår hemsida via förbundet riktar sig mot våra
medlemmar och vår externa hemsida främst riktar sig mot övriga i samhället.
10. Information från fysioterapistudenterna
Ingen ny information.
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11. Handlingsplan uppföljning
Kommer överens om att vi ska köra en kampanj, tipsa om en föreläsare och få en trisslott
om föreläsaren ingår i programmet på Fysioterapins dag 9 september, detta för att få in
föreläsningsbidrag till Fysioterapins dag. Medlemmarna i styrelsen kommer också att
höra sig för i sina kontaktnät gällande intressanta föreläsare och tar med sig förslag till
nästa styrelsemöte 10 juni. Förslag på tidsram för Fysioterapins dag ca 16:00-19:00.
Diskuterar lite gällande Förbundets informationsblad ”Fysioterapi ger resultat” och
möjligheterna att använda det i påverkansarbetet.
Till nästa styrelsemöte ska styrelsemedlemmarna ta med sig förslag på
inspirationsaktivitet för arbetsplatsombuden.

12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
Distriktet har i skrivande stund 43 865 kr på kontot. Agneta kommer nu att begära ut vår
resterande utbetalning från förbundet på 135 000 kr.
Stillestånd beviljas för deltaganden i möten: 3 maj 2h, 12 juni 3h, 14 juni 3+3+3h, 29 juni
2h, totalt antal timmar beviljade vid detta tillfälle 16h. Kommer i samband med detta
överens om att privata styrelsen håller koll på att stillestånden håller sig inom ramarna
för budget.
13. Övriga frågor
Mikael har bokat bord på Hemma i Vasastan 10 juni kl.19:00, styrelsemedlemmarna ska
osa till Mikael om man kommer eller ej.
14. Mötets avslutande
Hélène avslutar mötet.
Ordförande

Sekreterare

Hélène de Jounge Eurenius

Rebecca Tronarp

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

