PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR
HABILITERING OCH PEDIATRIK, 201103
Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ida Edvinsson, Ebba Kling
Odencrants, Philip Allgurén Engberg.
Frånvarande: Hanneke Andriesse.
Ordförande: Thomas Airio
Sekreterare: Cecilia Mårtenson
Justerare: Ida Edvinsson.
Lokal: Digitalt via Teams.
§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio.
§ 2 Justerare; Ida Edvinsson.
§ 3 Föregående protokoll;
Inga förslag på justeringar har inkommit. Sedan senaste mötet har Styrelsen haft 2 halvdagar
då vi arbetat med revidering av Specialistordningen..
§ 4 Anmälan om övriga frågor;
Philip anmäler 2 frågor..
§ 5 Ekonomi;
Inga utgifter sedan senaste mötet så det är oförändrade summor på våra konton.
§ 6 Sekreterare;
Inget att rapportera.
§ 7 Sektionsnytt;
Nästa inlämning 6/11, publiceras i december. Skriver om nästa års HaboPed-dagar. Påminner
om att det går att delta både digitalt och på plats om Folkhälsomyndigheten tillåter det i
januari 2021.
§ 8 E-post;
Vi har fått in en fråga gällande att gå ihop flera sektioner och köpa licenser till ZOOM. Vi
avvaktar detta då vi inte har något direkt behov i nuläget.

Fråga gällande fakturor, digitala eller pappersfakturor. Marita skickar frågan vidare till kassör
Hanneke.
Vi har även fått en fråga gällande hur vi rekryterar nya medlemmar till Sektionen. Vi erbjuder
subventionerat pris på våra kurser och tillgång till vår Facebook-grupp. I nuläget behöver vi
inget särskilt stöd från Förbundet. Ett förslag till hur sektionerna skulle kunna locka fler
medlemmar är att vi får ett uppslag i tidningen Fysioterapeuten regelbundet där vi kan
presentera förmåner och beskriva vad sektionerna gör.
§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 328 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.
Planerade tider är 28-29 januari 2021; torsdag 10.00–17.00, fredag 8.30–15.30.
Vi har kommit överens om att Liria Ortiz ska hålla i utbildningen och hon har inkommit med
förslag på hur vi kan lösa den digitala delen. Thomas kollar med lokaler för gruppdiskussioner
på Södersjukhuset i anslutning till aulan.
Philips fråga; Vi har inte satt något slutdatum för anmälan. Vi kommer överens om att sista
dag för anmälan är 210120 och då är även sista dag för att ändra mellan fysiskt och digitalt
deltagande. Cia lägger upp information gällande detta på FB samt ber Stina Hilding att
publicera på hemsidan.
§ 11 Kongress;
Thomas gör en sammanfattning av propositioner och motioner till kongressen och vi
diskuterar oklarheter. Detta för att förbereda inför kongressen 14-15/11. Thomas och Philip
kommer att delta.
§ 12 Övriga frågor;
Philips andra fråga; Förslag på personer som skulle kunna vara aktuella till att sitta i
valberedningen inför nästa kongress. Vi diskuterar några olika namn.
§ 13 Nästa möte;
Vi har avsatt heldag 4/12 för ett fysiskt möte. På grund av rådande omständigheter kommer
detta möte ske via Teams.
§14 Mötet avslutas;
Ordförande Thomas Airio avslutar mötet.
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