
  

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                          

Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm  

 

 

Dag 31 augusti 2020     

Plats Teams 

Tid 19:30 – 21:15 

Ordförande Lisa Svedestedt 

Sekreterare Aina Blom 

Justering Rebecca 

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

Lena Sjöström och Aina Blom. 

Frånvarande Studeranderepresentant och Snezana Mircovic-Kozak. 

 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet. 

 

2. Styrelsens beslutsförhet  

Styrelsen konstateras beslutsför.  

 

3. Godkännande av dagordning 

Godkändes med tillägg av en övrig fråga. Se nedan. 

 

4. Adjungerade  

Från Stockholms Privata Fysioterapeuter närvarar Karin Josefsson, Louise 

Sandberg och Anna-Karin Wikström.  

 

5. Gemensamma frågor 

Diskussion kring samarbetet mellan båda styrelserna. Det behövs en 

inventering kring vilka kanaler vi har in till Regionen och hur vi ska kunna 

påverka situationen för våra medlemmar, oavsett arbetsform. Tydligt att det 

inte är så lönsamt att rikta sig mot tjänstemännen för att nå våra syften, utan 

att det i stället är viktigare att rikta energin mot/till de politiker som känns 

relevanta. 
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Samtidigt måste vi se till att representera även i de sammanhang som 

tjänstemannaorganisationen driver, vilket vi ju också gör. 

En undran från Aina angående den skrivelse som Marie Granberg gjort riktad 

till HSF angående Regionens intentioner gentemot kollegor verksamma på 

LOF.  Det är oklart om den gått iväg till förvaltningschef Björn Eriksson. 

Louise ska kolla med Ann-Marie. 

Vi enas om att vi behöver ses inom kort för att diskutera endast ovanstående 

frågor. 

Beslutas att vi träffas IRL tisdag den 22 september klockan 17.30 på SÖS. Start 

med fika som Lisa fixar. Thomas ordnar med lokal. Utkast/förslag från båda 

styrelserna till alla på mail.  

 

6. Föregående protokoll 

Övriga frågor, förtydligande: 28 augusti är sista dagen för anmälan för att 

delta på Fysioterapins dag. Efter justering kan protokollet läggas till 

handlingarna och publiceras på hemsidan. 

 

7. Inkomna och avgivna skrivelser  

HSF-skrivelsen har inte kommit alla i distriktsstyrelsen till del. Aina lovar 

förmedla till övriga. 

 

8. Information från Förbundsstyrelsen   

Från 1 september kommer vi ha tillgång till Teams via funktionsbrevlådorna. 

Lisa är nominerad till förbundsstyrelsen.  

 

9. Information från utskotten  

Mediagruppen   

Lena lite bekymrad över att vi har flera olika kanaler. Gäller att använda varje kanal 

på rätt sätt. Johanna påpekar att WhatsApp är bra när man inte har tillgång till dator. 

Ytterligare en synpunkt - mailtrådar kan bli röriga att följa. 

Företagargruppen 

Inget nytt idag. 

 

Förhandlingsgruppen  

Uppmuntran för arbetsplatsombuden genomförd 25 augusti i form av minigolf i 

Kristineberg. Få deltagare, men alla glada!  
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Digital träff för arbetsplatsombuden 22 september.  

Digital lönekurs på fredag. Elba leder, Rebecca bistår.  

Kvällstjänstgöring på Karolinska införs två kvällar/vecka  ny schemaläggning. 

Detta påskyndat pga. Covid-19.  

Löneöverläggning på SÖS i morgon. Planeras för ny lön i november där såsom i alla 

andra av Regionens förvaltningar/bolag 

Distriktsrådet eftersöker tre tips från distriktsstyrelserna hur man genomför ett 

lyckat årsmöte. Förslag från oss är lättillgänglighet, digitala alternativ och något 

dragplåster 

10. Information från fysioterapistudenterna  

Pga pandemi-läget fortfarande ”islagt” med träff på utbildningen. Lisa och 

Thomas bevakar. 

 

11. Handlingsplan uppföljning 

Lisa har laddat ner Trello-appen. Vilar där en stund. 

 

12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

Fysioterapins dag och budget. Kostnad för förtäring (Corona säkrat 10 000 

kronor, Thomas fixar), kostnad föreläsare (ca 3 000 kronor), Goodie bags från 

förbundet (tygväska, penna, märke ingen kostnad) och godis för någon krona 

(Rebecca fixar). Blommor till föreläsarna kostnad ca 400 kr (Johanna köper). 

Vita och gröna ballonger finns sådana på förbundet? Rebecca frågar. 

13. Fysioterapins dag  

Idag är 43 anmälda. Två föreläsare, några posters, en kort presentationer. Start 

18.00 med poster-mingel programmet startar 18.30. Ordförande presenterar 

kvällen och styrelsen. Första föreläsning börjar 18.35, följt av den andra. Kort 

paus och sen den längre föreläsningen. Årsta aula ligger besvärligt till – vi 

måste sätta upp skyltar och eventuellt stå placerade på strategiska ställen. 

SÖS-gänget ser till att det finns handsprit tillgängligt 

Digitala lösningen till Fysioterapins dag. Vi bjuder in de som anmält sig till 

Teams. Separat web-kamera?  Någon i styrelsen får följa föreläsaren. De som 

deltar digitalt får PP i förväg. Det handlar om två personer. 
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14. Övriga frågor  

Johanna undrar om vi inte borde ha en gemensam tröja med 

Fysioterapeuternas logga att användas vid tillfällen som Fysioterapins dag. 

Johanna gör research inför nästa möte. 

Digitala kurser. Först ut alltså lönekurs på fredag i samarbete med 

ombudsman Elba. Förbundet tar fram två separata lönekurser för 

offentliganställda och privatanställda. Planeras för ytterligare en kurs redan 

före årsskiftet. 

Rebecca har fått förfrågan om grundkurs. Avvaktas till efter årsskiftet.  

15. Höstens möten.  

Torsdag 24 september klockan 19.00 Teams.  

Torsdag 29 oktober klockan 17.30 (Aina fika). 

Torsdag 26 november styrelsemöte klockan 17.30 och Årsmöte start klockan 

18.00. 

 

16. Mötet avslutades av ordförande. 

            Ordförande   Sekreterare   Justerat 

 

Lisa Svedestedt    Aina Blom  Rebecca Tronarp

   

 

 

I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan 

publicering på hemsidan 

 

 

 


