
 

 

 

  

 

 

 

Inbjudan årsmöte  
Fysioterapeuterna distrikt Västra Götaland 

Lokal: Digitalt möte genom Microsoft teams. Länk erhåller du i samband med 
anmälan. 

Datum: 7 februari kl 18:00 

 

Du som är medlem i Fysioterapeuterna i distrikt Västra Götaland är hjärtligt 

välkommen att delta vid vårt årsmöte för att påverka inriktningen på distriktets 

verksamhet under 2022. 

 

På grund av rådande restriktioner kommer mötet att genomföras digitalt via Teams. 

Möteslänk kommer att sändas ut till anmälda strax innan mötet. 

 

Årsmötet kommer att inledas med en föreläsning om Ocklusionsträning; lätt 

styrketräning med blodflödesrestriktion, av Mathias Wernbom som är fysioterapeut 

och framträdande forskare inom träningsfysiologi i Göteborg och nyligen utsedd till 

en av morgondagens idrottsforskare av SOK. 

 

Alla handlingar inför årsmötet finns tillgängliga på hemsidan 

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Vastra-Gotaland/arsmote/. 

Dagordningen finner du längst ner i detta dokument.  

 

Vill du engagera dig? 
Vi är i behov av personer som kan tänka sig att vara del av valberedningen. Som 

valberedning har du stor möjlighet att påverka styrelsens framtida arbete. Kan du 

tänka dig att ställa upp som valberedning eller om du är intresserad av att 

engagera dig på andra sätt kan du ta kontakt med styrelsen via 

vastragotaland@fysioterapeuterna.se. 

 

Anmälan 

Anmälan skickas till vastragotaland@fysioterapeuterna.se  

I anmälan anges: 

- Namn och medlemsnummer 

- Godkännande utifrån GDPR att din anmälan hanteras      

 

Kort om verksamhetsåret 

Styrelsen har under året satsat på påverkansarbete mot våra regionala politiker och 

vi hoppas på att fortsätta det arbetet under valåret 2022. Vi har också under året 

mött en hel del engagemang från medlemmar och vi vill fortsatt uppmuntra till 

engagemang. Inom ramen för distriktet finns goda möjligheter att engagera sig och 

bedriva påverkansarbete på olika sätt. Tillsammans är vi starkare. 

https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Vastra-Gotaland/arsmote/
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Under 2021 har styrelsens verksamhet blivit miljödiplomerad och mötes- och rese 

policy har antagits i syftet att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Under 2022 

fortsätter arbetet genom att hela styrelsen ska genomgå en miljöutbildning särskilt 

utvecklad för fysioterapeuter vilken förhoppningsvis kommer att kunna finnas 

tillgänglig för alla intresserade medlemmar i framtiden. 

 

Under året har Covid-19 pandemin fortsatt begränsat möjligheten till att genomföra 

kurser lokalt men behovet av utbildning har ändå tillgodosetts av förbundets digitala 

utbud. Styrelsen har också framför allt genomfört sin möten digitalt. 

 

 

Välkommen! 

Distriktsstyrelsen Fysioterapeuterna Västra Götaland 
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Dagordning till Årsmöte 2022 
Distrikt Västra Götaland 

 

Tid: Måndag 7 februari 2022 kl 18:45-20:00  

Plats: Digitalt möte genom Microsoft Teams. Länk erhåller du i samband med 
anmälan. 

§ 1 Årsmötets öppnande 

§ 2 Årsmötets behöriga utlysande 

§ 3 Godkännande av dagordning 

§ 4 Justering av röstlängd 

§ 5 Val av justeringsmän tillika rösträknare 

§ 6 Val av mötets funktionärer 

§ 7 Anmälan övriga frågor 

§ 8 Föregående protokoll 

§ 9 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 
räkenskapsåret 

§ 10 Fastställande av resultat och balansräkning 

§ 11 Revisionsberättelse 

§ 12 Beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

§ 13 Fastställande av preliminär verksamhetsplan och budget  

§ 14 Renée Eanders stiftelse hjälpfond samt val av nya ledamöter 

§ 15 Val av distriktsstyrelse 

§ 16 Val av revisor och ersättare 

§ 17 Val av valberedning 

§ 18 Övriga frågor 

§ 19 Årsmötets avslutande 

 


