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Medlemsantalet är just nu 620.
Styrelsen.
Styrelsen består idag av nio medlemmar inom alla
sektionens områden och arbetande över hela landet.
Ekonomin är fortfarande stabil och god även om ett
underskott för 2021 sågs.
Elva styrelsemöten har hållits, nio online och ett fysiskt
i Stockholm hösten 2021.
Digitalt årsmötet hölls 5 mars.
Som tidigare bestämt gör vi nu två större medlemsutskick, ett på våren och ett under hösten. Medlemsutskicken läggs ut på hemsidan och vid varje nytt utskick
skickas en länk dit via medlemmarnas e-mail. För att få
en proffsig och snygg layout skickas de innan publikation via Tryckalster. Målet är att uppdatera nyhetsinformationen regelbundet på vår hemsida.
Stipendium.
Tack vare vår goda ekonomi har vi kunnat fortsätta med
vårt stipendium.
Vårens stipendium:
Höstens stipendium: Inget stipendium beviljades,

endast en sökande.
Det är obligatoriskt för stipendiaterna att skriva en
rapport som sedan finns i våra utskick på hemsidan. På
så sätt sprids kunskaperna vidare till övriga
medlemmar i sektionen.
Kursaktivitet/möten under året.
Under våren har sektionen även genomfört tre digitala
utbildningar. Den 23 mars genomfördes en webbaserad
IMT- kurs (omgång fyra) och den 2 februari samt den 21
april genomfördes omgång två och tre av
kursen ”Rehabilitering under och efter Covid-19”.
Den senare kursen arrangerades i samarbete med
sektionerna för Äldres Hälsa och Primärvård.
Under hösten 2021 har sektionen även genomfört tvåhalvdagsutbildningar samt ett symposium i samband
med fysioterapi 2021
Övrigt.
COVID-19 har format året och stort påverkat sektionens
arbete. Vissa planerade moment har flyttats fram men
vi har såsom ovan beskrivet bl.a. genomfört flera helt
nya kurstillfällen med helt eller delvis inriktning på
COVID-19. Vi är också mycket stolta att Malin Nygren
Bonnier vald till årets fysioterapeut för hennes fina
arbete under pandemin.

Arbetet med revideringen av specialistordningen har
fortsatt och (nästan) slutförts under 2021, vilket vi är
mycket glada för.
Arbetet med G-suite för kontakt med våra medlemmar
och som ett verktyg för styrelsen fortskrider. Fortsatt
arbete med vår hemsida för att den ska bli så attraktiv
som möjligt för våra medlemmar.
Förutom ovanstående har styrelsen engagerat sig i
löpande frågor.
För styrelsen
Umeå 2022-01-24
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