Inbjudan till arsmöte 2019
Tid: Tisdag 19 november 2019 kl 17:30 - 21:00
Plats: Centralhuset konferens, Nils Ericsonplatsen 4, 411 03 Göteborg
Anmälan Senast tisdagen den 12 november om du önskar fika innan mötet.
Meddela då också eventuell diet eller matallergi. Anmäler dig gör du
till vgregion@fysioterapeuterna.se. Glöm inte att meddela eventuella allergier
eller specialkost och att skriva " Utifrån GDPR godkänner jag att namn och
specialkost hanteras av distriktet"
Kom och ta del av styrelsens arbete under året som varit. Under mötet kommer vi
välja personer som kommer representera Västra Götalands distrikt under
kongressen 2020. Alla underlag inför årsmötet kommer att läggas ut på hemsidan
någon vecka innan möte.
I samband med årsmötet kommer fysioterapeuten Mia Fernando och ger en
inspirerande och viktig föreläsning om bäckenbottens betydelse i fysioterapeutisk
behandling.
Vi tar tacksamt emot tankar och idéer från er medlemmar om hur vi i styrelsen på
bästa sätt kan representera er under det nästkommande året.
Är du intresserad eller vet någon som skulle kunna vara intresserad av att vara
med i styrelsen?
Ta kontakt med någon i styrelsen eller valberedningen. Klicka här!
Har du svårt att ta dig till mötet? Vi planerar att livesända mötet via vår
facebook-sida och kommer finnas tillgängliga att lyfta och svara på frågor via
chatten under mötets gång.

Program
-

Fika 17:30 - 18:00

-

Föreläsning med Mia Fernando 18:00-19:30

-

Årsmötet 19:30 – 21:00

För närmare information gällande årsmötes dagordning var god se i kallelsen.

Välkomna
Styrelsen distrikt Västra Götaland

Sida

Köngressen 2020
Vi kommer under mötet välja 5 st representanter till kongressen inklusive
suppleanter. Det kommer vara en sluten omröstning, och endast de som deltar
fysiskt på mötet kommer att kunna rösta. De som är nominerade är:

Namn

Arbetsort

Arbetsplats

Abdolghafour Vazae

Skövde

Närhälsan

Annie Palstam

Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Aris Seferiadis

Göteborg

Högsbo Sjukhus

Camilla Cech

Mölndal

Mölndals Stad

Elvira Lange

Göteborg

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Josefin Hedin

Göteborg

Omtanken Rehabcenter

Lennart Dückhow

Mölndal

Aktiv Fysio

Niclas Sjöström

Göteborg

Hemrehab Östra Göteborg

Rasmus Elb

Göteborg

SOS International

Samtliga nominerade kommer att få möjlighet att presentera sig under årsmötet

Samtliga nominerade kommer att få möjlighet att presentera sig
under årsmötet.
Det är fortsatt möjligt att nominera kandidater fram till mötet. Kontakta i sådana fall
valberedningen/styrelsen.

Förelasning Mia Fernandö
Mia Fernando kommer och ger en föreläsning om bäckenbottens betydelse i
fysioterapeutisk behandling. Bäckenbotten kan ge besvär för både kvinnor och män
vilket i sin tur ofta har betydelse för andra delar av kroppen. Mia pratar om
bäckenbotten, dess funktion och betydelse för rörelse och fysisk funktion. Hon
berättar också om hur vi kan tänka kring träning för att ta hänsyn bäckenbotten och
ge förutsättningar för god livskvalité och rörelse genom hela livet.
Mia Fernando är fysioterapeut och specialist i obstetrik och gynekologi. Hon driver
också Sveriges största blogg om kvinnors hälsa med en enorm räckvidd och en
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hög vetenskaplig nivå. När Mia Fernando blev årets fysioterapeut 2017 var det
bland annat med motiveringen att hennes förmåga att kommunicera har bidragit till
att sätta ljuset på fysioterapeuters kompetens i relation till det samhällsaktuella
ämnet kvinnors hälsa i samband med graviditet, förlossning och de ibland livslånga
komplikationerna efter en förlossning. Med sitt engagemang och sin förmåga att
kommunicera visar Mia hur fysioterapeuters kompetens kan användas för att
förbättra möjligheterna för kvinnor att leva hälsosamma liv.

Renée Eanders hjälpfond
Representant för Renée Eanders hjälpfond kommer att presentera
årsredovisningen. Under mötet ska även revisor utses.
Mer information om Renée Eanders hjälpfond hittar ni här!

