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Protokoll fört vid Styrelsemöte 14 januari 2019 

 

Plats      SACOs lokaler, Sabbatsbergs Sjukhus 

Tid      19:00- 20:30 

Närvarande    Marie Granberg, Karin Josefsson, Lena Sjöström och Louise Sandberg. 

Frånvarande  Ann-Marie Lidström och Magdalena Rosengren. 

§ 1 

 Mötet öppnades av ordförande Marie Granberg. 

§ 2 

Till mötessekreterare utsågs Lena Sjöström och till protokolljusterare Karin Josefsson. 

§ 3 

 Föregående protokoll från möte den 5 december efterlystes för godkännande.  

§ 4  

Aktuella frågor.  Hur vi går vidare med LOV och LOF? Två av våra viktigaste frågor 

måste diskuteras och struktureras vid kommande möten. 

§ 5 

Styrelsens arbetsordning. Under senaste månaderna har styrelsemöten ofta skett 

såsom telefonmöten. Gruppen anser att fler fysiska möten behövs för att bättre kunna 

förmedla viktig information både internt och externt.  

Vi kan inte sedan maj 2018 använda fpssmail@gmail.com (anledning GDPR). Samtliga 

mejl skall raderas.  Ann-Mari ålades att genomföra detta. 

Vi kommer att skaffa ett nytt mejlkonto via Förbundet. Marie åtar sig att gå vidare i 

ärendet. 

Karin Josefsson åtog sig att lägga upp en Facebook grupp.  

För att förbättra de gemensamma mötena med Distrikt Stockholm bör vi strukturera 

informationsutbytet och därigenom kunna hålla tider bättre. Förslagsvis skall 45 

minuter avsättas för dessa. Mötena hålls ca varannan månad. 

Det är viktigt att den som behövt utebli från ett möte snarast tar reda på vad som 

avhandlades och beslutade kommande möten. 

Förbundet avser att hösten 2019 anordna ett symposium där politiker tillsammans med 

Mental Hälsa, Primärvådssektionen och Stockholms Privata Fysioterapeuter skall 

medverka tillsammans med Anna Nergård.  
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§ 6 

Årsmöte 2019. Karin Josefsson åtog sig att undersöka lokal för alternativa dagar 20 eller 

21 mars 2019 på Hilton Slussen eller Sjöfartshotellet vid Slussen.  

Kallelse skall vara medlemmarna tillhanda 4 veckor före. Eftersom vi måste be 

Förbundet om utskick bör den vara förbundet tillhanda senast 15 februari. 

Årsmötet är tänkt att starta med mingel från 17:30 och därefter från 18:30 inbjudan till 

frågestund med styrelsen t.ex. gällande aktuellt läge inom LOV och LOF.  

Medlemmarna bör kunna skicka in sina frågor till vår nya mejladress i förväg.  

Vi måste även informera om att vi måste få nya styrelsemedlemmar! 

Rehabtjänst bör aktivt tillfrågas. 

§ 7 

Vårens möten.  

Styrelsemöte onsdag 20 februari Globen klockan 16:00 (onsdag 30 januari utgår) 

Gemensamt styrelsemöte med Distrikt Stockholm måndag 18 mars klockan 17:45 i 

SACOs lokaler Sabbatsbergs Sjukhus 

Årsmöte onsdag 20 alt torsdag 21 mars. 

Gemensamt styrelsemöte med Distrikt Stockholm måndag 20 maj klockan 17:45 i 

SACOs lokaler Sabbatsbergs Sjukhus. 

§ 8 

Rapporter inget framkommit.  

§ 9 

Stillestånd. 

Marie kommer att delta vid Branschrådsmöte (3 timmar inkl. restid) den 14 februari 

2019.  

§ 10 

Distriktsstyrelsen. Dagens möte föregicks av gemensamt möte med distriktstyrelsen. 

Diskussioner kan läsas i distriktstyrelsens protokoll.  

§ 11 

Övrigt inget anmält. 

§ 12 

 Nästa möte hos Arena Motion i Globen den 20 februari med start klockan 16:00. 

 

       Ordförande  Sekreterare  Justerat 

       Marie Granberg Lena Sjöström Karin Josefsson 


