
 

 

 
 

Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm  

 

Tid 26 november 2020 

Plats Teams 

 

Närvarande  

Lisa Svernby, Rebecca Tronarp, Thomas Airio, Aina Blom, Snezana Mircovic-Kozak och 

Lena Sjöström 

Adjungerade 

Ingen 

Frånvarande 

Johanna Thuresson 

 

§ 1 Mötet öppnades av ordförande Lisa Sverneby. 

 

§ 2 Styrelsens beslutsförhet  

Styrelsen konstaterades vara beslutsför.  

 

§ 3 Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna. Lisa påminner dock om att hon bytt efternamn. 

 

§ 4 Inkomna och avgivna skrivelser  

Lång mailkonversation har pågått kring tänkt skrivelse från oss och Stockholms privata 

fysioterapeuter. Detta med anledning av nya revideringar av vårdvalen i Regionen. Stor oro 

för försämringar i de redan knappa ersättningsnivåerna.  

 

§ 5 Inkomna och avgivna skrivelser  

Lång mailkonversation har pågått kring tänkt skrivelse från oss och Stockholms privata 

fysioterapeuter. Detta med anledning av nya revideringar av vårdvalen i Regionen. Stor oro 

för försämringar i de redan knappa ersättningsnivåerna.  

 

§ 6 Information från Förbundsstyrelsen   

Önskas en videohälsning till avtackningen av Stefan Jutterdal den 3 december. Vi enas om 

att stanna kvar efter dagens årsmöte och göra en Teamshälsning från Stockholm. 

 

 

§ 7 Information från utskotten  

Mediagruppen  - Inget nytt just nu. 
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Företagargruppen -Inget nytt idag.  

Förhandlingsgruppen -Nytt helgavtal på Karolinska förhandlas. Anpassningar 

inklusive ersättningar för medarbetare som gör extra arbete med anledning av covid-

tillståndet är förhandlat på SÖS och på gång på Karolinska. 

Distriktsråd - Inga nyheter  

 

§ 8 Information från fysioterapistudenterna – ej närvarande 

 

§ 9 Inför årsmötet 

 Lisa har gjort Power Point inför mötet 

 Valberedningen? Aina + eventuellt fyllnadsval senare 

 Justeringsman? Ann Christensson tillfrågad. Caroline Söderström? 

 Röstning? Omvänd acklamation 

 Revisor nästa år? Mikael Malmén har inte sagt nej. 

 

§ 10 Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

Ordning och reda med ekonomiska rapporten. Revision gick inte att genomföra pga att 

revisorn är sjukskriven. Snezana har fått stöd och hjälp av Lisa med att kolla genom alla 

siffror. Förbundet har uppmanat oss att lösa problemet på detta sätt. Förbundet har också 

sett bokföringen efter detta och godkänt den. 

 

§ 11 Övriga frågor 

Det går efter en uppdatering av mailsystemet inte längre att vidarebefordra förbundsmailen 

till privat eller annan mail. Vi som gjort detta har nu fixat så att allt ska vara rätt och riktigt. 

 

§ 12. Mötet avslutades av ordförande    

 

Ordförande  Protokollförare   Justerat  

 

Lisa Svernby  Aina Blom     Snezana Mircovic-Kozak 

 

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

arkivering. 

  

 

 


