
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 200316 
 

Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ebba Kling Odencrants, 

Philip Allgurén Engberg, Ida Edvinsson och Hanneke Andriesse. 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Philip Allgurén Engberg 

Lokal: Telefonmöte. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Philip Allgurén Engberg. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga förslag på justeringar har inkommit. 

 

§ 4 A Övriga frågor; 

# SNAFA 

# GMFM-kurs 

# Birgit Rösblad 

# Kostnader för auskultation m.m 

# Riktlinjer 

 

§ 4 B Konstituerande möte;  

Styrelsens poster och uppdrag fördelas. Se separat protokoll. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Kassör Hanneke rapporterar. Vi har 136 811 kr i kassan och 83 858 på sparkontot. Vi har inte 

fått in alla avgifter från Haboped-deltagare ännu men de flesta föreläsarna har fått betalt. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Fråga har inkommit gällande tips på utbildningar; kan vi lägga upp det på vår hemsida eller 

publicera i Krumeluren? 



Vi kommer fram till att vi kan lägga upp tips om Högskole- och Universitetsutbildningar på 

hemsidan. Gällande privata kurser måste vi ta ett gemensamt beslut. Våra medlemmar kan 

själva lägga upp tips i FB gruppen men administratör för gruppen kan ta bort material som 

verkar oseriöst. 

  

§ 7 Sektionsnytt;  

Ska lämnas i in april. 

Skriver om att GMFM-kursen skjuts till hösten. Datum kommer förhoppningsvis innan 

sommaren. 

 

§ 8 E-post; 

¤ Mail om en konferens har inkommit. Marita skickar mailet vidare till övriga 

styrelsemedlemmar så att vi kan se om det är något som verkar aktuellt. 

¤ Birgit Rösblad har mailat gällande Faktablad. Vi anser att det är svårt att ge bra, konkreta 

råd. Marita återkopplar till Birgit och ber henne precisera frågan mer. Vi skulle kunna skriva 

om Fysisk aktivitet och stillasittande. 

¤ Mail från Peter Karlsson gällande deltagande i fokusgrupper och djupintervju om SACO 

lönesök. Vi har tyvärr ej möjlighet att delta med någon representant. 

 

§9 Facebook-gruppen;  

Inget att rapportera. 

 

§ 10 Haboped Utvärdering;  

Sammanställning av utvärderingarna finns att läas på Driven. 24 st har svarat. Generellt 

positiva svar, mer positivt på torsdagen jämfört med fredagen. 

  

§ Kongress 2020; 

Thomas får mandat att skriva ett förslag på motion gällande förslag på att sektioner ska få ha 

representanter på kongressen i förhållande till antal medlemmar. Skicka förslaget till övriga 

styrelsemedlemmar för gemensamt godkännande. 

 

§ 12 Arbetspunkt;  

Fortsatt arbete med Studiehandledning till den nya Specialistutbildningen. Thomas och Cia 

arbetar på ett första utkast som vi sedan gemensamt går igenom. 

 

§ 13 Övriga frågor; 

# Riktlinjer: Vi kan publicera lokala riktlinjer på hemsidan men vi behöver revidera dem en 

gång per år och ta bort sådana som är inaktuella. Vi behöver en kontaktperson som kan hålla i 

detta. Man ska även bara ha tillgång till riktlinjerna i inloggat läge. Hanneke undersöker 

frågan vidare och tar kontakt med Anna Lindhoff på Förbundet och Webb-Stina. 

# SNAFA: De önskar ha med en representant från oss i deras forsknings och utbildningsgrupp. 

Cia tar kontakt och ber om mer information som vi sedan kan ta ställning till. 

# Kostnader för auskultation m.m Gällande arvoden till föreläsare och liknande bör det i 

möjligaste mån bestämmas innan uppdraget genomförs. Gällande SNAFAs fråga om arvode 

på Haboped-dagarna erbjuder vi dem 865 kr var, Hanneke kontaktar dem och ber dem 

inkomma med faktura och kontaktuppgifter. 

Gällande auskultationer för specialisering ser det väldigt olika ut beroende på vart man önskar 

auskultera. En del tar betalt, andra inte. Finns det några generella synpunkter från Förbundet? 

Thomas skriver om detta ämne i näst Krumeluren. Diskussionen lever vidare. 



# GMFM-kurs: Vi skjuter på den till i höst på grund av rådande omständigheter på grund av 

Corona. 

 

Extrapunkt;  

Diskussion med Katina Petterson gällande utbildning för sjukgymnaster i pediatrik. 

 

 

§ 14 Nästa möte; 

 

Telefonmöte måndag 20 april kl 20.00-21.30 

 

§ 15 Mötet avslutas; 

Thomas avslutar mötet.  

 

 

 

 

Thomas Airio                         Cecilia Mårtenson             Philip Allgurén Engberg 

Ordförande     Sekreterare              Justerare 

 

 

 
 

 

 

 

 


