
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 190821 
 

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

Philip Allgurén Engberg 

Frånvarande; Hanneke Andriesse  

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Ebba Kling Odencrants 

Lokal:Telefonmöte 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Ebba Kling Odencrants. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga synpunkter. 

 

§ 4 Övriga frågor; 

 

-Hab& Ped 2020 (Marita) 

- Fri-platser GMFM kurs (Cia) 

 

§ 5 Ekonomi;  

Ekonomin är god. Hanneke har meddelat via mail inför mötet. 

Vi har 83554,28 på transaktionskontot och 83858,28 på sparkontot. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Ett mail har inkommit gällande en felaktig adress för en kontaktperson i senaste Krumeluren. 

Det kommer att rättas till inför nästa nummer. Alla kontaktuppgifter som står på hemsidan är 

korrekta. 

 

 

§ 7 Sektionsnytt; 



I detta nummer står det om GMFM kursen och Fysioterapidagarna. Nästa deadline är 190913; 

Ta upp om Hab&Ped-dagarna om programmet är klart. Påminna om att ange 

medlemsnummer då man ansöker om medlemskap i Facebook-gruppen. 

 

  

§ 8 E-post;  

-Vi har fått in en del svar gällande Specialistordningen, placeras i våran mapp på Driven. 

- God och Nära vård önskar synpunkter på sitt delbetänkande. De önskar svar senast 190916. 

Vi bokar in ett extra telefonmöte 190903 och arbetar med frågan. 

- Vi har fått ett mail gällande en workshop i Linköping i oktober kring ett hjälpmedel. Vi 

svarar att ingen från styrelsen kan delta. 

 

 

§ 9 Utbildning GMFM;  

 

Det var stort intresse för kursen. Vi genomför kursen som planerat i september och utvärderar 

konceptet efter det. Om möjlighet finns kan det kanske bli en kurs till i vår. Beslut fattas efter 

genomförd kurs i september. 

 

 

§ 10 Fysioterapidagarna;  

Lena Österberg och Lena Hedström kommer att hålla i utbildningen fredag 191025. 

Vi kollar av att de anmält sig och går igenom hur vi fördelar sektionsbiljetten mellan oss i 

styrelsen. 

 

§ 11 Revidering specialistordningen; 

De mail som inkommit med kommentarer från personer som är specialister nu placeras i en 

mapp för arbetsmaterial på Driven. Vi alla läser igenom inför mötet 190920. 

Thomas har tittat på lite olika specialistordningar från andra länder, dessa läggs på samma 

ställe. 

 

§ 12 Kontakt med Norska gruppen; 

Thomas har fått kontakt med den ansvariga personen från gruppen i Norge, de har bokat in ett 

telefonmöte. Redogörelse kommer senare. 

 

§ 13 Spara arbetsmaterial digitalt; 

Arbete gällande detta pågår på Förbundsnivå.  

Vi får inte spara anmälningslistor eller andra listor och material som innehåller känsliga 

uppgifter. Vi får dock spara arbetsmaterial på Driven om det är GDPR-säkert. 

 

§ 14 Protokoll på hemsidan; 

Cia ansvarar för att protokollen skickas till Stina Hilding som ser till att de publiceras på 

hemsidan 

 

§ 15 Övriga frågor; 

Hab &Ped 2020; Thomas har fått ja från 2 föreläsare. 

Marita fortsätter med sin fråga gällande föreläsare på länk. 

Thomas kontrollerar med Stina hur det gått med de tilltänkta föreläsarna från VG-region. 

. 

 



Nästa möte; Telefonmöte 190903 20.00 

                      Fysiskt möte 190920. 

 

 

 

 

 

 

Thomas Airio                         Cecilia Mårtenson                   Ebba Kling Odencrants 

Ordförande     Sekreterare                    Justerare 

 

 

 
 

 

 

 

 


