
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 200908 
 

Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ida Edvinsson. 

Frånvarande: Hanneke Andriesse, Ebba Kling Odencrants, Philip Allgurén Engberg. 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Marita Västerbo 

Lokal: Digitalt via Teams. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Marita Västerbo. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga förslag på justeringar har inkommit. Vi går igenom protokollet och inga frågor kvarstår. 

 

§ 4 Anmälan om övriga frågor; 

Marita angående svar från Birgit Rösblad. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Kassör Hanneke meddelar vi mail att ekonomin är oförändrad sedan förra mötet. På 

sparkontot har vi 217 954 kr och på transaktionskontot har vi 83 852 kr.  

Hanneke har även meddelat att hon kommer att resa bort och vara borta en längre tid, vi 

behöver utse en ny kassör. En tidigare kassör har blivit tillfrågad men ej lämnat svar ännu. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Inget att rapportera. 

  

§ 7 Sektionsnytt;  

Nästa inlämning 18/9. Skriver generellt om vad vi planerar att ha på nästa års HaboPed-dagar. 

Ansvarig person Ebba ej med på mötet idag. 

 

 

 



§ 8 E-post; 

- Påminnelse om Styrelseutbildningen. 

- Charlotte Chruzander önskar vara med på ett Teams-möte för återkoppling av 

Studiehandledningen; Vi bjuder in henne till vårat arbetsmöte 2/10. 

- Mail gällande en utbildning; Marita lägger ut på Facebooksidan. 

 

§9 Facebook-gruppen;  

Vi har nu 323 medlemmar, fortsatt många som inte besvarar medlemsfrågorna. 

 

§ 10 Haboped 2021;  

Vi behöver planera för att anordna dagarna både digitalt och på plats eller en blandning av de 

båda. 

Thomas har skickar offert till tre företag. Ida hör vidare med Magelungen och Cia mailar Liria 

Ortiz. Vi läser sedan igenom alla offerter och diskuterar via mail och tar ett beslut. 

Planerade tider är 28-29 januari 2021; torsdag 10.00–17.00, fredag 8.30–15.30. 

 

§ 11 Övriga frågor; 

Marita gällande Faktablad som Birgit Rösblad arbetar med; Förbundet avvaktar att 

sammanställa nya faktablad då de ej haft möjlighet att sprida de som redan finns på ett 

önskvärt sätt. Eventuellt kan nya faktablad bli aktuellt till våren 2021. 

 

§ 12 Nästa möte; 

Vi bokar in 6/10 kl 20.00 via Teams om vi inte hinner med att både jobba med 

Specialistordningen och ha möte 2/10. 

 

§13 Mötet avslutas; 

Ordförande Thomas Airio avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

Thomas Airio                         Cecilia Mårtenson             Marita Västerbo 

Ordförande     Sekreterare              Justerare 

 

 

 
 

 

 

 

 


