
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 191202 
 

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

Philip Allgurén Engberg, Stina Törner 

Frånvarande; Hanneke Adriesse 

 

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; 

Förtydligar informationen gällande att nominera Thomas till NPO smärta. 

 

§ 4 Övriga frågor; 

- Stina 

 

§ 5 Ekonomi;   

Kassör Hanneke kunde ej vara med på kvällens möte men har skickat en skriftlig rapport; Vi 

har på företags kontot just nu 190 885, 83 kr samt på sparkontot 83 858,28kr. Hanneke har 

påbörjat resultat- och balansräkning för samställning av årsredovisningen och budgetplanering 

nästa år. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Snart dags för Krumeluren igen. Sekreterare planerar att publicera nästa nummer av 

Krumeluren v.50, vill gärna ha in allt senast 191209. 

Thomas skriver brev från ordförande samt om arbetet med specialistordningen. 

Cia, Marita och Ebba skriver om Fysioterapi 2019. 

Skriva om Hab&Ped-dagarna 2020. 

Information om Barnklinikdagarna från Hanneke. 

Valberedningens kontaktuppgifter. 

Vi har fortfarande inte fått tag på Ewa Dahl, Cia efterlyser i FB-gruppen. 



§ 7 Sektionsnytt; 

Sektionsnytt kommer att komma ut efter Haboped-dagarna, skriva något om det. 

Ev. GMFM-kurs 

Specialistordningen 

Barnklinikdagarna 

 

§ 8 E-post; 

Från Charlotte Cruzander; Önskar remissvar av Vårdprogram palliativ vård för barn.Marita 

Och Cia tittar på det och samordnar med Anna Hasselsten och Marie Johansson som båda 

arbetar med palliativ vård, Lilla Ersta resp. SABH Nya Karolinska. Thomas kontaktar Anna. 

Svar önskas senast 191212. 

Från Cecilia Friden; NPO-område habilitering önskar synpunkter. Marita sammanställer ett 

svar. 

Från Birgit Rösblad; Projekt ”Fysioterapi ger resultat”. Önskar hjälp med faktablad från 

sektionen. Kommer gärna på ett möte med oss. Marita svarar att vi pratar ihop oss och vi 

försöker få till ett möte i vår. 

 

§ 9 Revidering Specialistordningen;  

Vi skickar vårat material till vår Critical Friend, Sektionen för Äldres hälsa. 

Vi skickar även till de som är specialister i pediatrik.  

 

§ 10 Hab & Ped. 

Cia skickar programmet med anmälningslänk till Förbundet så att det kan skickas ut till våra 

medlemmar. 

Thomas ordnar med Årsmöteshandlingarna och mailar till Stina Hilding för publicering på 

hemsidan. 

Gällande utställare kan vi ha max fyra stycken på grund av utrymmesskäl. Vi behöver svar 

senast två veckor innan så vi hinner beställa bord. Marita och Ebba arbetar vidare med detta. 

Inbjudan och anmälan finns nu på hemsidan. Stina kontaktar kansliet för att se till att den 

finns både under aktuellt och i kalendariet. 

Cia tillfrågar Peter N om att vara mötesordförande på Årsmötet. 

Stina ordnar med sambokning av hotell för sig och Marita. 

 

§ 11 Övriga frågor;  

- Stina har blivit uppringd av Ulrika Wallbing som arbetar med en kurs i Psykisk ohälsa. 

Kursen har gått igenom och de arbetar vidare med den. Vi bistår gärna med synpunkter när 

kursplan finns. 

Kursen kommer att anordnas på KI. 

 

§ 12 Nästa möte; 

Telefonmöte 200114 kl 20.00. 

 
§ 13 Mötet avslutas; 

Thomas avslutar mötet. 

 

 

 

 

Thomas Airio                         Cecilia Mårtenson                   Ebba Kling Odencrants 

Ordförande     Sekreterare                    Justerare 



 

 

 
 

 

 

 

 


