
 

 

Verksamhetsplan och resultat ÅR: 2018 
 

 

Datum: 

 

 

2018-12-01 

  

Fysioterapeuternas 

organisationsnummer: 

 

 

802002 - 0361 

 

Sektion: 

 

Habilitering och 

pediatrik 

  

 

Sektionens org.nr: 

 

 

845000-8605 
 
 

Kontaktpersoner Namn  E-post 

 

Ordförande:  Stina Törner  stina.torner@vgregion.se 

Kassör:  

Hanneke Andriesse 

  

johanna.andriesse@skane.se  

 

Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå? Aktivitet - Detta ska vi göra Kostnad 

   

• Nå våra medlemmar inom på barnsjukhus och 

skola 

Barnklinikdagar Västerås 

 

30 000  

• Erbjuda aktuell utbildning för alla medlemmar.  

• Främja samverkan mellan sektionen Habilitering 

och pediatrik och andra sektioner där kunskapsfält 

tangerar varandra 

Workshop kring riktlinjer Neonatal 

motoriska bedömningar 

 

3 819,02 

• Stödja och uppmuntra medlemmar att inhämta ny 

kunskap samt att sprida denna kunskap till kollegor 

inom sektionen. 

Resestipendium 

 Fyra resestipendier har betalats ut 

 

 

15 000 

• Ansvara för kunskapsutvecklande och 

nyhetsaktuella utbildningsdagar, med inriktning på 

yrkesfrågor som specifikt handlar om fysioterapi 

för Barn och Ungdomar. Vi vill nå våra 

HaboPed-dagarna 

- Anordna 2 utbildningsdagar. Ämnet 

för dagarna är från önskemål av våra 

medlemmar. 
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medlemmar och berika dem med kunskap inom 

området Habilitering och Barnklinik. 

Kostnad arvode, reseersättning föreläsare, 

boende styrelsen, lokal och material för 

dagarna. Förtäring (ej dryck) för 

styrelsemedlem i samband med representation 

av HaboPed styrelsen vid en gemensam 

middag under HaboPed dagarna. 

- Anordna kontaktombudsträff i 

samband med Habopeddagarna, 

deltagarna bjuds på en enkel middag 

(ej dryck). 

 

 
 
71 018,86 

• Samverka med Europeisk fysioterapiorganisation  0 

• Stärka barnfysioterapeuter i andra länder Medlemskap i IOPTP 

Kostnad 1dollar/sektionsmedlem 791 st. 

 

7 485,72 

• Kunna göra sektionen synlig vid evenemang och på 

ett enkelt sätt informera om sektionens verksamhet 

och kunskapsfält. 

Informationsmaterial 
Kostnad för produktion och tryck av 

informationsmaterial. 
 

0 kr 

• Fortsätta utveckla hemsidan för smidig 

informationsspridning och kommunikation med 

våra medlemmar 

Webbredaktör  
Löpande utbilda sektionens webbredaktör. 

Under 2017 lanserade Fysioterapeuterna en 

ny webbsajt och därmed behövdes utbildning 

för alla förbundets webbredaktörer i den nya 

versionen Episerver 9. Kursen var en heldag i 

Stockholm. 

 

 

 
0 kr 

Övriga kostnader   

• Årsmöteskostnad Årsmötet är förlagt till förlängd lunch på 

HaboPed-dagarna, kostnad för lunch till alla 

årsmötesdeltagare. 

 

 

(6 188 kr Inräknat redan i HaboPed 
dagarna) 



 

 

 

• Styrelsemöteskostnad samt kostnad för ev. förlorad 

arbetsinkomst av styrelsemedlem vid deltagande på 

styrelsemöte 

Enkel lunch samt fika vid heldagsmöten  

Kostnad för lokalhyra samt förtäring vid 

överlämnings/konstituerande möte för 

styrelseintroduktion för avgående och 

tillträdande styrelsemedlemmar. 

Ersättning för inkomstförlust vid ett ev. 

avslag av arbetsgivare till betald ledighet för 

styrelsemedlem. 

 

915 kr 

• Bilersättning/resor 

• Möteskostnad/telefonmöten 

Resor för styrelsens deltagare till och från 

styrelsemöten  

 

 

    
20 604 

Kontorsmaterial  818 kr 

Bank och redovisningskostnader  4 626 

Intäkter: Hab o Ped +sektions anslag 69 500 + 150 000 = 219 500 
Summering:  + 65 218,40 
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