
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 200420 
 

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

Philip Allgurén Engberg, Ida Edvinsson. Frånvarande: Hanneke Andriesse. 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Ida Edvinsson 

Lokal: Telefonmöte. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Ida Edvinsson. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga förslag på justeringar har inkommit. 

 

§ 4 Anmälan om övriga frågor; 

Inga övriga frågor anmäls. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Kassör Hanneke rapporterar. Vi har 167 954 kr på Företagskontot och 83 858 på 

placeringskontot.  

 

§ 6 Sekreterare;  

Det börjar bli dags att tänka på Krumeluren. Senast 3/6 önskas texter in! 

  

§ 7 Sektionsnytt;  

Inlämning 24/4; Skriver om att GMFM-kursen skjuts upp till hösten, håll utkik efter mer 

information. 

 

§ 8 E-post; 

¤ Mail från Kine J; hon letar efter fysioterapeuter som kan besvara en enkät. Hon kan själv 

publicera i FB-gruppen. Vill hon ha med en text i Krumeluren så är hon välkommen att 

kontakta sekreterare Cia Mårtenson. 



¤ Birgit Rösblad har mailat gällande Faktablad. Hon tycker att det kan vara aktuellt att skriva 

kring Fysisk Aktivitet. Vi bjuder in till telefonmöte, troligen i juni. 

¤ Fråga från Joakim Davidsson gällande vårt samarbete med IOPT och WCPT. Vi stödjer 

IOPT ekonomiskt men har inget aktivt samarbete i nuläget. Hänvisar till deras webb-sida. 

 

§9 Facebook-gruppen;  

Har i nuläget 307 medlemmar, en ökning med 2 % senaste månaden. 

 

§ 10 Kongress 2020; 
Vi går igenom Thomas förslag till motion gällande representation på Kongressen. Alla i 

Styrelsen ställer sig bakom den. 

 

§ 12 Arbetspunkt;  

Fortsatt arbete med Studiehandledning till den nya Specialistutbildningen. Revideringar 

kommer att skickas ut i god tid till nästa möte så att alla kan kommentera. Vi lägger mer tid 

till att jobba med denna punkt gemensamt vid nästa möte. 

 

§ 13 Övriga frågor; 

# SNAFA: Uppföljning från föregående möte; 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. Cia har ställt frågan men inte fått svar från dem ännu. 

# Lokala riktlinjer; Uppföljning från föregående möte; skjuts på framtiden då ansvarig för 

frågan, Hanneke, inte deltar vid dagens möte. 

 

§ 14 Nästa möte; 

 

Telefonmöte måndag 11 maj kl 20.00–22.00.  

Vi ska försöka ha mötet via Teams, Thomas skickar inbjudan. 

 

§ 15 Mötet avslutas; 

Thomas avslutar mötet.  

 

 

 

 

Thomas Airio                         Cecilia Mårtenson             Ida Edvinsson 

Ordförande     Sekreterare              Justerare 

 

 

 
 

 

 

 

 


