
 
 

 

Protokoll styrelsemöte 14 oktober gemensamt med Stockholms Privata 

Fysioterapeuter 

 

Dag måndag 14 oktober 2019 

Plats SACOs lokaler, Sabbatsbergs sjukhus 

Tid 18.00  

  

Närvarande Hélène de Jounge Eurenius, Elisabeth Rehn, Aina Blom, Mikael 

Malmén, Caroline Söderström, Thomas Airio, Rebecka Tronarp, Agneta Malmström, 

Louise Sandberg, Karin Josefsson, Marie Granberg och Magdalena Rosengren. 

Stockholms Privata Fysioterapeuter näravande under punkt 5, gemensamma frågor. 

Frånvarande Lena Sjöström 

Ordförande Hélène de Jounge Eurenius 

Sekreterare Caroline Söderström 

 

1. Mötets öppnande 

Hélène öppnar mötet.  

 

2. Val av justerare 

Mikael väljs som justerare.  

 

3. Styrelsens beslutsförhet  

Konstateras beslutsför.  

 

4. Godkännande av dagordning 

Godkänndes.  

 

5. Gemensamma frågor 

Representanter från Stockholms Privata Fysioterapeuter berättar om möte den 

27 september med EVA (Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd) 

där man bland annat diskuterat fri flytträtt för fysioterapeuter på LOF (Lagen 

om Fysioterapi) och LOV (Lagen om Vårdval) som anses viktig för klinikers 

överlevnad. Även diskuterat de nya momsreglerna och vad som gäller vid 

vikariat. Upplevelse var att man blivit hörda.  

Diskussion kring samarbetet mellan styrelserna för att vi kan arbeta som mest 

effektivt för våra medlemmars nytta. Beslutar att vi ska ha samtliga möten 

tillsammans från och med januari och då endast ha en kortare avstämning 

tillsammans för att bli mer effektiva och ha bättre koll på varandras arbete. 
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Stockholms Privata Fysioterapeuters styrelse ska omgående lägga upp 

protokoll från sina möten. Informerar även om att de har en Facebooksida 

(Stockholms Privata Fysioterapeuter) där de lägger ut mycket information.  

 

Det finns uppdaterade dokument på Fysioterapeuternas hemsida kring 

exempelvis juridik kopplat till vikariatsättning.  

 

Karin berättar om ett politikermöte från Centerpartiet de haft på hennes klinik 

nyligen. Det blev lyckat. Politikern fick prata med patienter, delta på nybesök 

samt sitta i samtal med fysioterapeuter på kliniken.   

 

6. Adjungerade 

Inga adjungerade.  

 

7. Föregående protokoll  

Har justerats av Hélène och läggs till handlingarna.  

 

8. Inkomna och avgivna skrivelser  

Thomas och Rebecca har bokat möte med politiker från Kristdemokraterna 

och Moderaterna.  

 

9. Information från Förbundsstyrelsen   

Inget nytt.  

 

10. Information från utskotten  

Vänsterpartiet har bett om feedback på en motion till regionfullmäktige som 

de skrivit angående betald specialistutbildning för fysioterapeuter. Rebecca 

och Thomas besvarat detta.  

 

11. Information från fysioterapistudenterna 

Studentrepresentanten lämnat återbud till dagens möte på grund av sjukdom.  

 

12. Handlingsplan uppföljning 

Beslutar att ha styrelsemöte den 4 november klockan 18.00. vi skall då utforma 

verksamhetsplan för 2020.  
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Årsmötet bokat 25 november klockan 18.00. Styrelsemöte hålls före årsmötet 

d.v.s. klockan 17.00. Lokal blir Gentz, Södersjukhuset. Thomas bokar.  

 

Genomgång av handlingsplanen, utformning av verksamhetsberättelse och 

grund för ekonomisk redovisning. Hélène renskriver verksamhetsberättelsen 

och Agneta utformar den ekonomiska rapporten.  

 

13. Ekonomisk rapport/planerade utgifter 

Distriktet har i skrivande stund 111 792 kronor på kontot.  

 

Beslutas att distriktet bjuder på matig wrap och dryck till deltagarna på 

årsmötet.  

 

14. Övriga frågor  

Aina har pratat med valberedningen att de behöver sondera terrängen då 

detta ännu inte är gjort. Beslutar att adjungera valberedningen till 

styrelsemötet den 4/10.  

 

15. Mötets avslutande  

Hélène avslutar mötet.  

 

 

 

_____________________________ _______________________________ 

Caroline Söderström  Hélène de Jounge Eurenius 

Sekreterare    Ordförande 

 

 

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

arkivering. 

 

 

 


