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Fysioterapeuterna, sektionen för Äldres Hälsa (org.nr. 802010-7366)
Sektionen hade vid 2018 års ingång 100 463,38 kr i kassan
Styrelsen har under år 2018 haft styrelsemöten vid 8 tillfällen som tillsammans har kostat 7482. Trots
att 2 medlemmar av styrelsen befinner sig i Göteborg och övriga i Uppsala har kostnaden varit nästan
20 000 lägre 2018 än 2017 då styrelsemöten har kunnat genomföras med Skype-möten.
Under året har sektionen anordnat två utbildningsdagar. I samband med årsmötet 16 mars i Uppsala
anordnades en utbildningsdag med titeln ”Skör, skörare, skörast” med en intäkt på 34 800 kr.
Kostnaden för utbildningsdagen uppgick till 59 675,90 kr. Kostnaderna bestod av mat, arvoden och
resor/boende för föreläsare, administration av anmälan samt lönebortfall och resor/boende för
styrelsemedlemmar.
Den andra utbildningsdagen var 1 oktober i Göteborg med titeln ”Mer än bara minne” Rörelseförmåga vid demenssjukdom med en intäkt på 64 400 kr. Kostnaden för utbildningsdagen uppgick till
26 013,89 kr. Kostnaderna bestod av mat, arvoden och resor/boende för föreläsare, administration
av anmälan samt lönebortfall för styrelsemedlemmar.
Sektionen är sedan 2014 medlem i International association of Physical Therapists working with
Older People (IPTOP) som är WCPT:s internationella undergrupp för de olika medlemsförbundens
äldresektioner. Medlemskostnad är fr o m 2017 75 cent per sektionsmedlem. Medlemsavgiften för
2017 och 2018 betalades under 2018 och uppgick till totalt 17 693,37 kr.
Sektionen är sedan 2014 medlem i Fragility Fracture Network (FFN) till en årlig kostnad av 50 Euro,
vilket i år kostade 515 kr.
Totalt under 2018 har sektionens styrelse eller sektionens kontaktombud deltagit vid mässor och
konferenser till en kostnad av 29 238,81 kr (förra året 83 797 kr). Den lägre kostnaden för 2018
jämfört med 2017 förklaras av att sektionen endast har bekostat delar av utgifter i samband med
konferenser och mässor samt att det har varit kortare resor. Några av konferenserna som
representanter för sektionen har varit på är Falls festival i Manchester, FFN:s internationella möte i
Dublin, Äldreomsorgsdagarna, Svenska Demensdagarna och Patientsäkerhetskonferensen.
Styrelsen har anordnat 4 kontaktpersonsträffar under året, en i samband med vårens utbildningsdag
och årsmöte 15/3 och tre i form av Skype-möten. Kostnaden blev sammanlagt 10 220 kr för förtäring,
resor, boende och lönebortfall för kontaktombuden i samband med mötet under utbildningsdagen.
Styrelsen har också införskaffat en webkamera för att kunna genomföra Skype-möten till en kostnad
av 1 995kr
Kostnader för styrelsens planeringsdagar vid två tillfällen under året uppgick till 80 043,28 kr (förra
året 80 236 kr).
Ingående balanserat kapital på 98 063,74 kr tillsammans med årets överskott på 95 824 kr ger ett
utgående kapital vid årets slut om 193 887,74 kr. Utbetalningen av sektionsanslag var under året 265
000 kr (förra året 255 000 kr).
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