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Protokoll fört vid styrelsemöte 15 februari 2021 

 

 

Plats  Teamsmöte  

Tid  12:00 - 13:00 

 

Närvarande   Ann-Mari Lidström, Anna Marinos, Karin Josefsson, Magdalena Rosengren,  

A-K Wikström, Ann Hafström och Lena Sjöström. 

Frånvarande Ingen 

 

 

§ 1  

Mötet förklarades öppnat av ordförande. 

  

§ 2   

Sekreterare var Anna Marinos. 

A-K Wikström utsågs att justera protokollet. 

  

§ 3  

Föregående mötesprotokoll och minnesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 4  

Årsmöte via teams den 17 mars 2021 med start klockan 18.00. Ann Marie påbörjar inbjudan 

som behöver vara klar senast 25 februari 2021.  

Styrelsen för Stockholms Privata Fysioterapeuter ses via Teams klockan 17.00.   

Klockan 17.30 får föreslagna nya styrelsemedlemmarna presentera sig för att sedan väljas in i 

styrelsen.  

Ann-Mari fortsätter arbetet med att få in en föreläsare klockan 18.30. Förslag till föreläsning 

är Covid-19 eller viktiga punkter att tänka på vid journalskrivning. 

Karin kommer att publicera påminnelse på Facebook i gruppen för Stockholms privata 

Fysioterapeuter. 

Ann-Mari och Magdalena ska kontakta de sjukgymnaster/fysioterapeuter som visat intresse 

för att delta i styrelsearbetet.  

  

§ 5   

Verksamhetsberättelse 

Magdalena påbörjar verksamhetsberättelse för LOF och Karin hjälper till. 

Ann Marie påbörjar verksamhetsberättelse för LOV. 

Sammanställning skickas till Lena för att läggas ut på hemsida.  
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§ 6 

LOF – Lag om fysioterapi  

Fortsatt påverkansarbete vad gäller 1177, digitala besök, flytträtt, vaccination 

Nästa möte med EVA är bokat fredag 12 mars 2021. 

Ann Hafström kontaktar politiker Anna Ingmanson 
 

§ 7 

LOV-Vårdval Specialiserad Fysioterapi  

Fortsatt påverkansarbete. 

Ann-Mari arbetar vidare med att rekrytera fler fysioterapeuter till styrelsen som arbetar på 

LOV. Vi skall försöka få till ett digitalt möte med politiker. Ämnen att ta upp blir 

vikariatsregler, revisionen och de kreditupplysningar som har gjorts. Önskan om att 

förbundet hjälper till i dessa frågor.  

Uppräkning av taket inom vårdval. Viktigt att rätt summor kommer ut vad gäller hur man 

beräknar. Taket som är satt gäller utbetalning från regionen. Moms samt patientavgifter 

ligger därmed utanför den taksumman. Vi skall även ta upp detta på årsmötet. 
 

§ 8  

Rapporter se föregående punkter 
 

§ 9  

Ekonomi 

Stilleståndsersättning för EVA-mötet 12 mars 2021 kommer att begäras.  

 

§ 10 

Övriga frågor  

Nästa styrelsemöte blir måndag 10 mars klockan 12 - 13 via Teams. 

Sedan ett för-möte innan årsmötet 17 mars. 

 

§ 11 

Mötet avslutades. 

 
 

Ordförande  Sekreterare  Justerat 

 

___________________ _________________ ___________________ 

Ann-Mari Lidström Anna Marinos A-K Wikström 

 

 

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

arkivering. 
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