
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 200114 
 

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

Philip Allgurén Engberg, Stina Törner och Hanneke Andriesse. 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Hanneke Andriesse 

Lokal: Telefonmöte. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Hanneke Andriesse. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga förslag på justeringar har inkommit. 

 

§ 4 Övriga frågor; 

- Thomas; Ansökningsförfarande Specialist, Cia; GMFM kurs i vår. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Kassör Hanneke har sammanställt Årsredovisningen. Vår ekonom i är god och i nuläget har vi  

sammanlagt 266 770,82 kr.   

 

§ 6 Sekreterare;  

Inget nytt. 

  

§ 7 Sektionsnytt;  

Datum för nästa deadline är 200228 och det kommer att publiceras 200402. 

Vi tackar föreläsarna som deltagit vid Haboped-dagarna. Informerar även om Resestipendiet 

och Barnklinikdagarna. 

Skriver även om Facebook-gruppen och specialistrevideringen. Kongressen kommer att vara 

14-15/11 2020. 

Styrelsemedlemmar hör av sig till Ebba om de vill att något mer ska med i nästa Sektionsnytt. 

 



§ 8 E-post; 

¤ Marita svara den person från Gävle kommuns näringslivsavdelning som skickat en fråga 

gällande Haboped-dagar och barnklinikdagar. De önskar veta om det är möjligt att arrangera 

dessa i Gävle. Vi svarar att det inte är aktuellt i nuläget att arrangera på annan ort. 

¤ Birgit Rösblad har mailat gällande projekt Vaggan. Platser för auskultation inom den 

svenska Habiliteringen önskas. Hon får en stund på Haboped-dagarna för att presentera 

projektet. 

 

§9 Facebook-gruppen;  

Cia tar över ansvaret som administratör. 

 

§ 10 Årsmöteshandlingar;  

 ¤ Verksamhetsberättelse; OK. Thomas ber Stina Hilding att lägga den till 

Årsmöteshandlingarna. 

¤ Årsredovisningen OK, Hanneke skickar till revisorn och har uppföljning via telefon. 

¤ Verksamhetsplan 2020; vi går igenom och godkänner planen. 

 

§ 11 Hab & Ped- dagarna; 

¤ Hittills 46 anmälda, så tillkommer styrelsemedlemmar, föreläsare och utställare samt 

personal från Sachsska barnsjukhuset. 

¤ Made for Movement och Etac kommer som utställare, vill även presentera. 

¤ Thomas tar emot i entrén, Philip ansvarar för avprickning. Alla hjälps åt med att fixa fika. 

Stina T fixar presenter till föreläsare, Cia inhandlar namnlappar. 

Stina och Thomas kontaktar de föreläsare de haft kontakt med gällande eventuella Handouts. 

 

§ 12 Övriga frågor;  

¤ Thomas; Ansökningsförfarande specialistordningen. Thomas presenterar det förslag som 

har kommit. Kommittén som lämnat förslaget var dock inte eniga. Vi kommer få tillgång till 

förslaget och kommer att diskutera det på nästa möte. 

¤ Cia; GMFM-kurs i vår: Vi beslutar att skjuta på det till i maj. 

 

§ 13 Nästa möte; 

Tid för möte bokas i samband med Haboped-dagarna 30-31/1. Målet är att ha ett fysiskt möte 

snarast möjligt med nya styrelsemedlemmar närvarande. 

 
§ 13 Mötet avslutas; 

Thomas avslutar mötet. 

 

 

 

 

Thomas Airio                         Cecilia Mårtenson                   Hanneke Andriesse 

Ordförande     Sekreterare                    Justerare 

 

 

 
 

 

 

 



 


