
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 190920 
 

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

Philip Allgurén Engberg, Hanneke Adriesse, Stina Törner 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Marita Västerbo 

Lokal: Södersjukhuset, Stockholm. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Marita Västerbo. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga synpunkter. 

 

§ 4 Övriga frågor; 

- Hab & Ped- dagarna (Marita) 

- Fråga från Valberedningen (Marita) 

 

§ 5 Ekonomi;  

Ekonomin är god.  

Vi har 77 636 kr  på transaktionskontot och 83858 kr på sparkontot. 

Hanneke ska skicka ut fakturor för GMFM kursen och Lena ska få betalt för att hon höll i 

kursen. 

Anslag på 130 000 kr är på väg in. 

Resekostnaderna för Styrelsens medlemmar har ökat, ändra i budget för nästa år. 

Nya rutiner gällande fakturering ska finnas på Hemsidan. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Snart dags för Krumeluren igen. Sekreterare meddelar när den ska publiceras och ber övriga 

styrelsemedlemmar skicka in.  

Philip skriver om GMFM dagarna. 



Ewa Dahl som är vår verksamhetsrevisor har bytt arbetsplats om Cia har inte fått hennes nya 

mailadress, därmed kan inte styrelseprotokoll skickas till henne i nuläget. 

Fysioterapidagarna; Cia skriver om onsdag 23/10, Ebba skriver om torsdag 24/10 och Marita 

skriver om fredag 25/10. 

Hanneke skriver en blänkare om Barnklinikdagarna som kommer vara nästa år. 

 

 

§ 7 Sektionsnytt; 

Nästa inlämning 8/11; Hab & Ped-dagarna, Save the date för Barnklinikdagarna, ev. GMFM 

kurs i vår. 

  

§ 8 E-post;  

-Vi har fått en introduktionsfilm om lärandemålen. 

- Fick in en enkät från Förbundet som kom med väldigt kort svarstid, Thomas svarade. Hade 

varit önskvärt om vi kunnat tillfråga medlemmarna. 

-Avstämning gällande kallelser till Professionsrådet, en del går direkt till Thomas, en del till 

Hab & Ped-mailen. Marita skickar vidare till Thomas. 

Nästa möte i Professionsrådet är ett telefonmöte, Thomas och Ebba stämmer av vem som kan 

vara med och lyssna. 

 

§ 9 Utbildning GMFM;  

Utvärderingar och intyg ska skickas ut.  

Thomas ser till att Stina får mall för intyg. 

Stina fixar och skickar till Philip som har mail-listan på de deltagande. Vi behöver 

underskrifter av Lena och Thomas som kan stå på intygen. 

Cia kan sammanställa utvärderingarna när de kommit in. 

 

Önskemål om att anordna igen. Förslag v. 13 (26-27 mars 2020), Marita hör med Lena om 

hon kan och vill hålla i kursen igen. När Lena sagt OK skickas fråga om lokaler för den 

praktiska dagen ut till HC i Stockholm. 

 

 

§ 10 Fysioterapidagarna;  

Thomas ser till att ta med sektionens material till montern. Vi hjälps åt med att stå i montern. 

Sektionen kan stå för resan för styrelsemedlemmar. 

 

§ 11 Övriga frågor; 

Hab & Ped-dagarna; den tillfrågade föreläsaren från Holland kan inte närvara. Hanneke 

undersöker om det finns någon annan i samma forskargrupp som har möjlighet. 

Thomas fortsätter undersöka om det går att ha föreläsning via länk. 

 

Vi behöver arbeta för att få till en annan programpunkt i fall ingen från Holland kan.  

Stina undersöker vad SNAFA är och om det kan vara något som passar. 

 

Fråga från Valberedningen; behöver de börja leta efter nya medlemmar till Styrelsen? 

- Det vekar inte så i nuläget. 

 

§ 12 Specialistordningen; 

Arbetet med revideringen fortsätter. 

 



 

 

 

 

Nästa möte; Telefonmöte 191007 20.00 
 

 

 

 

 

 

Thomas Airio                         Cecilia Mårtenson                   Marita Västerbo 

Ordförande     Sekreterare                    Justerare 

 

 

 
 

 

 

 

 


