Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm
Datum 20 januari 2020
Plats SÖS, Sachsska Barnsjukhuset
Ordförande för mötet Lisa Svedestedt
Sekreterare för mötet Aina Blom
Justering Thomas Airio
Närvarande Lisa Svedestedt, Johanna Thuresson, Snezana Mircovic-Kozak, Rebecca
Tronarp, Thomas Airio och Aina Blom
Frånvarande: Lena Sjöström och Studeranderepresentant
1. Mötets öppnande
Lisa öppnar mötet.
2. Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen konstateras beslutsför.
3. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av en övrig fråga. Se nedan.
4. Adjungerade
Inga adjungerade idag.
5. Föregående protokoll
Protokoll från styrelsemötet 16 december godkändes efter rättning av några
felstavade namn och lades till handlingarna. Publiceras på hemsidan inom kort.
6. Inkomna och avgivna skrivelser
 Mail från Anna Lindhoff, utbildningssamordnare på förbundet, med en
inbjudan till representanter från distriktsstyrelsen att delta vid ett seminarium
den 14 februari under Region Stockholms Kompetensförsörjningsvecka kring
hållbar kompetensutveckling. Thomas anmäler sig till detta.
 Mail från förhandlingschef Torbjörn Bidebo. Förbundet bjuder in till en
workshop den 19/3 kring hur implementering av kompetensstegar i olika
verksamheter. Thomas och Rebecca planerar att delta.
 Therese Barrington, ombudsman på förbundet, har informerat om att
förbundet på grund av GDPR inte längre får förse förvaltningar och företag

med förteckning på vilka medlemmar som finns i deras verksamheter. Detta
kommer påtagligt försvåra löneöversynen för oss förtroendevalda som
medverkar i dessa. Ställer ytterligare större krav på att medlemmar går in och
ändrar sina uppgifter då de byter arbetsplats, distrikt osv.
Mötet enades om att kontakta Agneta Östlund och be henne gå ut med ett
kort meddelande till medlemmarna i Stockholm kring detta. Vi
Viktigt att komma ihåg för oss som förtroendevalda är också att när
medlemslistorna spelat klart sin roll som underlag vid lönerevision
kastas/raderas – allt enligt GDPR.
7. Information från Förbundsstyrelsen
Lisa skulle ha träffat Stefan Jutterdal förra veckan, men fick ställa in pga. sjukdom.
8. Information från utskotten
Mediagruppen
Inget nytt idag
Företagargruppen
Inget nytt idag.
Förhandlingsgruppen
Rebecca kommer som tidigare planerats göra ett studiebesök på Sahlgrenska
Sjuhusets akutavdelning för att se hur fysioterapeuterna arbetar där. Hon har också
sökt kontakt med akuten på universitetssjukhuset i Malmö. Hon skall
förhoppningsvis kunna göra motsvarande studiebesök där. Syftet är att samla
argument för behovet av fysioterapeuter på akutkliniker.
9. Information från fysioterapistudenterna
Det är dags att få kontakt med Stockholmsstudenterna. Inte minst för att förmedla
information om Fysioterapeuterna. Aina har haft kontakt med ombudsman Frida
som föreslagit en upprepning av det infomöte vi hade för Termin 5/Termin 6studenter för ett par terminer sen. Thomas och Lisa är intresserade av köra ett sådant
möte.
10. Handlingsplan uppföljning
För att kunna gå igenom och ev. revidera handlingsplanen förlänger vi
nästkommande möte, den 17 februari, till en halvdags planering.
11. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
Snezana har nu fått kontakt och planerar ett möte med avgående kassör Agneta och
har dessutom pratat med Agneta Östlund på förbundet som kommer hjälpa henne att
komma igång med kassörsarbetet.
12. Övriga frågor
Dags för ett medlemsbrev för att informera om nya styrelsen och berätta om Rebeccas
studiebesöksresor till Göteborg och, förhoppningsvis, Malmö.

Näst möte är alltså förlängt från 14.00 – 19.00 på SÖS. Rebecca står som fikaansvarigt
13. Mötets avslutandes
med att styrelsen gick till restaurang Stekpannan tillsammans med avgående
ledamöter enligt beslut 16 december.
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Justerat

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

