Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
Datum
Plats
Ordförande
Sekreterare
Justering
Närvarande
Frånvarande

21 januari 2021
Teams
Lisa Svernby
Aina Blom
Rebecca Tronarp
Lisa Svernby, Rebecca Tronarp, Thomas Airio, Aina Blom,
Carolina Eriksson, Snezana Mircovic-Kozak, Lena Sjöström
Ingen

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
Ingen adjungerad idag.
6. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
7. Inkommen och avgiven information/kommunikation
 Vetenskapligt råd
Distriktsrådet och professionsrådet har fått info, alla medlemmar får
nominera. Krävs: docentur.
 Kunskapsstyrningsorgan på SKR-nivå.
Söks sakkunniga via förbundet, sektionerna är tillfrågade, men
gensvaret är klent. Lunchmöte 27/1 och andra aktiviteter planeras för
att ändra på det.
 Cheferna för primärvårdsrehab har svarat på HSFs förslag till
inriktningsbeslut för primärvård och primärvårdsrehab.
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Aina har fått tillgång.
 Ingen info om omvandling av flex till övertid på SÖS från Covid-våren
har ännu inte kunnat förmedlas pga att förhandlingen inte är riktigt
klar än.
8. Information från Förbundsstyrelsen
Inget särskilt att rapportera. Lisa ska på första egentliga mötet nästa vecka.
Medskick: två ansvariga från FS i varje råd önskas
9. Information från utskotten och medlemsföreningar
Mediagruppen
Inget nytt just nu.
Företagargruppen
Inget nytt idag.
Förhandlingsgruppen
Rebecca planerar medlemsmöte på SÖS
Kurser planeras för våren i samarbete med ombudsman Elba – lönekurs,
arbetsrättskurs, grundkurs. Kansliet erbjuder också en web-grundkurs, som är
mer som en introduktion. Web-kurser är tänkta som komplement till kurser
IRL.
Förbundet är inte överens med arbetsgivaren om det tänkta nya helgavtalet på
Karolinska. Det kommer därför inte skrivas på. Medarbetarna kan på frivillig
basis avtala personligen med arbetsgivaren om att jobb,
Distriktsråd
Inga nyheter
10. Information från fysioterapistudenterna
Finns en ny ordförande för riksföreningen, Jennifer Svensson i Luleå. Oklart
om det finns en lokal ordförande i Stockholm.
11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter.
Alla planerade fordringar är betalda. Dags att äska nya medel. Nena
uppmanar oss att skicka in räkning för ”ersättning för utebliven
arbetsinkomst”. Viktigt att skriva syfte, bifoga protokoll eller hänvisa till
protokoll på hemsidan och skriv under. Nena vill också ha sin mail till den
privata adressen!
Lisa, Carolina, Nena kommer skicka räkning för utebliven arbetsinkomst för
dagens planeringsdag, Lena skickar räkning för stillestånd.
12. Övriga frågor
Carolina funderar över lämplig utbildning för henne, som är ny. Rebecca
tipsar om den webbaserade grundkursen den 10/2 och att sen gå vår egen
grundkurs senare i vår.
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13. Mötets avslutande
Lisa avslutade mötet

Ordförande

Sekreterare

Lisa Svernby

Aina Blom

Justerat
Rebecca Tronarp

I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan
publicering på hemsidan
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