PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR
HABILITERING OCH PEDIATRIK, 200818
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: Philip Allgurén Engberg
Lokal: Digitalt via Teams.
§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio.
§ 2 Justerare; Philip Allgurén Engberg.
§ 3 Föregående protokoll;
Inga förslag på justeringar har inkommit.
Marita har haft kontakt med Birgit Rösblad och inväntar svar.
§ 4 Anmälan om övriga frågor;
HaboPed-dagarna
§ 5 Ekonomi;
Kassör Hanneke meddelar vi mail att ekonomin är fortsatt god. På sparkontot har vi 217 954
kr och på transaktionskontot har vi 83 852 kr. Den första delen av summan från Förbundet har
inkommit.
§ 6 Sekreterare;
Inget att rapportera.
§ 7 Sektionsnytt;
Nästa inlämning 18/9. Skriver generellt om vad vi planerar att ha på nästa års HaboPed-dagar.
§ 8 E-post;
- Fråga har inkommit gällande deltagarlistor. Vi önskar generella riktlinjer från Förbundet hur
vi ska hantera dessa listor.

§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 320 medlemmar, fortsatt många som inte besvarar medlemsfrågorna.
§ 10 Styrelseutbildning;
Digital styrelseutbildning 200916. Det är öppet för alla att delta, anmälan senast 200901.
Marita vidarebefordrar mailet gällande anmälan till oss alla. Sektionen kan ersätta eventuell
förlorad inkomst om man deltar i utbildningen.
§ 11 Bedömningskriterier av ST-fysioterapeuten;
Vi inväntar feedback på vår inskickade studieplan, kommer att skickas ut efter 200915. När vi
fått dessa har vi minst en månad på oss att utforma bedömningskriterier.
§ 12 Höstens möten;
Diskussion gällande hur vi ska boka dem. Vi kommer överens om att boka mötena ett möte i
taget. Bokar dock in två halvdagar att arbeta med bedömningskriterierna på sittande möte:
201002 och 201022 8.30-12.00.
Förbundet förordar fortsatt digitala möten. Vi planerar in ett fysiskt möte när så är möjligt.
Vi preliminärbokar 201204 heldag.
Inför kongressen;
Vi bokar ett möte för att gå igenom kongresshandlingarna när Philip och Thomas fått dessa.
§13 Övriga frågor;
Fråga gällande HaboPed 2021. Vårt förslag är att anordna en MI-kurs. Till nästa möte
undersöker vi eventuella kursledare. Bör hålla kursen så generell som möjligt då deltagarna
arbetar inom så många olika områden.
Inget besked ännu om vi får hålla dagarna på plats i Stockholm eller behöver hitta en digital
lösning.
§14 Nästa möte;
Mötet via Teams 200908 20.00-21.30 Thomas skickar inbjudan.
§ 15 Mötet avslutas;
Thomas avslutar mötet.
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