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Protokoll fört vid Styrelsemöte Stockholms Privata Fysioterapeuter 2018-02-19 

 

Plats SACO lokalen Sabbatsbergs sjukhus 

Tid 17:45-20:00 

Närvarande Mari Granberg, Louise Sandberg, Lena Sjöström och Ann-Mari Lidström. 

§ 1 

Mötet öppnades av Ordförande Marie Granberg. 

 

§ 2  

Till sekreterare utsågs Ann-Mari Lidström. Till justerare utsågs Lena Sjöström. 

 

§ 3 

Genomgång av föregående protokoll. Protokollet godkändes.  

 

§ 4 

Årsmöte. Inbjudan skall ut senast 27 februari. Marie G sammanställer 

verksamhetsberättelsen. Ann-Mari skriver en inbjudan till årsmötet 27 mars på ABF-huset z-

salen från klockan 17:30. Politikermötet startar klockan 18:00.  Svarsdatum senast 20 mars 

angående deltagande samt förtäring.  

 

§ 5 

Politikeruppvaktning 

Vi har haft möten med S och V. Möte med Alliansen skall genomföras närmaste tiden. På 

mötena har vi presenterat resultaten från enkäten samt den konsekvensanalys som vi har 

utarbetat utifrån enkätsvaren. Mer information om detta kommer på årsmötet.  

 

§ 6 

Uppföljning av planeringsdagen 

Vi behöver bli mer strukturerade, ha effektivare möten samt tydligare adressering kring vem 

som ska göra vad. Vi tar upp förslag på hur vi kan strukturera mötena bättre, tydligare 

målområden samt vem som ska göra vad. 

 

§ 7 Rapporter 
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Vi rapporterar till Distrikt Stockholm om vårt påverkansarbete gentemot politikerna kring 

LOV och LOF. Marie G skickar ut minnesanteckningar från Branchrådsmöte för påseende till 

styrelsen. Louise S kommer gå på samrådsmöte för verksamma på vårdval. 

 

 

§ 8 Stilleståndsersättning 

Marie G begär stillestånd för möte Nära Vård, samråd med politiker 19 mars 3 timmar. Vi 

beslutar även att ta ut 2 timmar/person/politikeruppvaktning. 

 

§ 9 Distriktstyrelsen 

Inget speciellt att rapportera. 

 

§ 10 Nästa möte blir ett telefonmöte innan årsmötet och planeras till torsdag 22/3 kl 20.00.  

Tel: 08/55775577 kod 8338 (för styrelsens kännedom) 

 

§ 11 Mötet förklaras avslutat. 

 

 

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerat 

 

Marie Granberg Ann-Mari Lidström Lena Sjöström 

 

 

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

arkivering. 
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