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Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm 

 

 

Dag 24 september 2020     

Plats Teams 

Tid 19:30 – 21:30 

Ordförande Lisa Svedestedt 

Sekreterare Aina Blom 

Justering Lena Sjöström 

Närvarande Lisa Svedestedt, Johanna Thuresson, Rebecca Tronarp, Thomas Airio, 

Lena Sjöström och Aina Blom. 

Frånvarande Studeranderepresentant och Snezana Mircovic-Kozak. 

 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Lisa öppnar mötet. 

 

2. Styrelsens beslutsförhet  

Styrelsen konstateras vara beslutsför.  

 

3. Justerare  

Lena Sjöström valdes att justera protokollet. 

 

4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes med tillägg under punkt 14 övriga frågor, enligt nedan. 

 

5. Adjungerade  

Inga adjungerade idag. 

 

6. Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna. 

 

7. Inkomna och avgivna skrivelser  

Kongresshandlingarna har kommit.  

 

8. Information från Förbundsstyrelsen   

Juniprotokollet var läsbart och gick att förstå. 
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9. Information från utskotten  

Mediagruppen   

Bilder lades ut på Instagram i samband med Fysioterapins dag. Lisa påminner om att vi 

gärna ska lägga ut oftare. 

Företagargruppen 

Styrelserna för Distrikt Stockholm och Stockholms Privata Fysioterapeuter träffades i tisdags 

innevarande vecka. Mötet var ett i hög grad ett ”lära-känna-varandra-möte”. Vi enades om 

att arbeta med för professionen gemensamma frågor såsom påverkansarbete, kompetens 

och ekonomi mm. Torsdag 21 januari avser grupperna att ordna en gemensam 

planeringsdag på SÖS. Styrelserna skall då arbeta tillsammans under halva dagen för att 

stukturera och konkretisera fortsättningen.   

Förhandlingsgruppen  

Avtalsvård av HÖK T. Det finns detaljer att skruva på. 

Löneenkäten. Ombudsman Tess har än så länge tittat på de mjuka värdena. De flesta har 

lönesamtal, dvs. processen följs, men de flesta är också missnöjda med sin lön. 

Aina har tät kontakt med Karolinska med anledning av kommande kvällstjänstgöring. 

Listan med medarbetare som är aktuella har 103 individer, varav 57 stycken inte finns med i 

aktuell medlemslista. Thomas föreslår öppet möte på Karolinska för att försöka ändra på 

det. 

Klustermöten där närliggande distrikt ska mötas ligger nere pga pandemin. Teamsmöten för 

motsvarande?  

Distriktsråd 

Planering inför kongressen och kommande årsmöten. Uppdrogs åt distriktsstyrelserna att 

komma med tips på vad som kan locka medlemmar till årsmöten. Informerades om att 

Teams är tillgängligt för distrikten och kan ta 250 deltagare samtidigt. 

Samtal kring grundkurs. Västerbotten får många deltagare från övriga distrikt. Planeras för 

videobaserade grundkurser framöver. (Som komplement till grundkurs live hoppas Distrikt 

Stockholm.) 

Rekommenderas att medlemmar lägger in sin privata mail i medlemsregistret för att inte bli 

borttappad om man byter arbetsplats. 

  

10. Information från fysioterapistudenterna   

Lisa har mailat och uttryckt att vi saknar studenterna. Bett att de ska höra av sig till oss. Plan 

B är att gå via ombudsman Frida Eriksson. 

 

11. Handlingsplan, uppföljning  

Se punkt om årsmöte nedan.  

Lisa påbörjar ett nytt medlemsbrev. Övriga ledamöter kompletterar eventuellt 

informationen. 

 

12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

Kassören Snezana har fortfarande semester. Oklart vad kostnaden för Fysioterapins dag 

slutade på. Summeras senare. 
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Lena påminner om att räkenskapsåret slutar 30 september. Viktigt att alla skickar in 

eventuella kvitton snarast. 

Kostnad för årsmötet planeras uppgå till ca 7 000 kronor. 

 

13. Årsmötet 

Vi planerar för årsmötet 26 november klockan 18.00 på SÖS.  

Lisa föreslår att vi bjuder in Ann Christiansson som föreläsare om sin avhandling om fetma 

och stigmatisering.  

Vi uppdrar åt Lisa att kontakta Ann. Stor lokal för IRL samt Teams bokas.  

Valberedningen har inte hört av sig. Aina åtar sig att kontakta sammankallande. Vi behöver 

någon ledamot som är anställd i privat verksamhet och någon från kommunal verksamhet 

m fl.  

Problem kring röstningsförfarande vid digitalt möte? Lisa undersöker hur man eventuellt 

gör en länk till appen Mentimeter på Goggles Play.  

Förutom föreläsare, så ska vi vara mer tydliga i inbjudan att det finns möjlighet att delta IRL 

eller digitalt. Länk till mötet via hemsidan där inloggning ska krävas. 

Förslag från Lisa, att som i Norrlandsdistrikten, kunna ha mötesrum på arbetsplatser där 

medlemmar ska kunna gå in i t ex årsmötet. Rebecca och Thomas tar upp med 

arbetsplatsombuden på kommande möte 8 oktober. 

Johanna gör en första inbjudan till Facebook/Instagram. 

 

14. Övriga frågor  

 Vi är några som anser att WhatsApp har använts lite för flitigt. Det blir svårt att 

koppla bort om det plingar till sent på kvällen. Lisa påpekar att styrelseuppdraget är 

ett privata åtaganden. Informeras om att det går att ha ”tyst period” i flödet. Vi 

provar så! 

 Nästa möte är preliminärt ändrat till den 2 november klockan 17.30 på SÖS. 

Alternativ är ursprungligt datum 29 oktober.  

 

15. Mötets avslutande. 

Lisa avslutade mötet  

          

 

Ordförande Sekreterare   Justerat 

 

 

Lisa Svedestedt Aina Blom   Lena Sjöström     

 

 

Balanslista: Årshjul, Trello-app 

 

 

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


