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Protokoll fört vid styrelsemöte i Stockholms Privata Fysioterapeuter 6 april 2020 

Dag 6 april 2020 

Plats Telefonmöte   

Tid  19:00-21:00  

Närvarande: Anna Marinos, Karin Josefsson, Ann-Mari Lidström, Louise Sandberg och Lena 

Sjöström. 

Adjungerande: Marie Granberg, A-K Wikström samt Ann Hafström 

Frånvarande: Magdalena Rosengren 

 

§ 1. Mötet förklarades öppnat. 

 

§ 2. Till ordförande valdes Louise Sandberg, sekreterare Ann-Mari Lidström och till justerare 

Anna Marinos. 

 

§ 3. Föregående protokoll godkändes. 

 

§ 4. Rapporter  

Förbundet har skickat en skrivelse till politiken i avseende att bli uppsatta som en av de 

kategorier som kan ta del av föreslagna hyressänkningsstöden men har ej fått svar kring 

detta än. 

 

§ 5. LOF  

Fysioterapeuter har nu möjlighet att arbeta för regionen om de så önskar. Krav är att ens 

företag är vilande under tiden. Mer information kring detta finns att läsa på 

Fysioterapeuternas hemsida. Vi försöker även att lägga ut aktuell info på FB Privata 

Fysioterapeuter Stockholm.  Ann H kommer att följa upp redan påbörjad kommunikation till 

politiker avseende möjligheter för fysioterapeuter på LOF att också omfattas av möjligheten 

till videosamtal med patienter. Detta också för att undvika fysiska möten så mycket som det 

går just nu. 

 

§ 6. LOV  

Om man arbetar på vårdval så kan man komma att avropas för annat arbete inom regionen 

om så behövs. Man kan enligt avtal inte tacka nej till detta i så fall och en fast 

ersättning/timme utgår.  
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§ 7. Facebook  grupper  

Vi har nu två olika typer av FB en för Stockholm samt en Nationell som nyligen har skapats.  

 

§ 8. Arbetssätt/Arbetsutskott/God och Nära Vård.  

Vi beslutar att ha videokonferens tills vidare. Vi kommer att bestämma tid och mötesordning 

från möte till möte. I framtiden tänker vi oss ett möte/månad blandat via videolänk och 

fysiska möten. Vi kommer att fortsätta att diskutera/bemöta Anna Nergårdhs God och Nära 

Vård längre fram. 

 

§ 9 Möten. Den 17 april är det företagarråd.  Karin J och Magda R skall gå på detta. God och 

Nära Vård skall diskuteras vid detta möte. 

 

§ 10. Nästa möte bestäms till onsdag 22 april klockan 19:30 - 20:30  via videolänk. 

 

§ 11. Mötet förklaras avslutat. 

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerat 

 

___________________ _________________ ___________________ 

Louise Sandberg Ann-Mari Lidström Anna Marinos 
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