
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 201204 
 

Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ida Edvinsson, Ebba Kling 

Odencrants, Philip Allgurén Engberg. Hanneke Andriesse deltar ett kort tag. 

 

 

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.  

 

§ 4 Anmälan om övriga frågor; 

Två frågor/informationspunkter anmäls. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Hanneke håller på att sammanställa Årsberättelsen. Skickar sedan alla uppgifter till Thomas. 

Vi kommer överens om att lägga till en kolumn på Års-sammanställningen för att tydligt visa 

vad pengarna använts till.  

 

§ 6 Sekreterare;  

Inget att rapportera. 

  

§ 7 Sektionsnytt;  

Datum för nästa inlämning har inte presenterats ännu men det brukar vara kring mitten av 

januari. Vi skriver och tackar föreläsare och deltagare på Hab&Ped-dagarna. 

 

§ 8 E-post; 

-Fråga från ett nätverk, Nätverket för barnanpassad vård, söker kontakt med oss. Marita 

mailar ut detta till medlemmar i styrelsen så att vi kan ta ställning. 



- Abstracts till Hab&Ped-dagarna har inkommit; Cia och Thomas granskar. 

- Personskadeförbundet har inkommit med information gällande stöd till forskning, Marita ser 

till att det hamnar i FB-gruppen och via Stina Hilding på hemsidan. 

-Ny mall för PP-presentationer finns nu på förbundets hemsida. 

-Fråga gällande deltagande på Hab&Ped-dagarna för andra yrkeskategorier; Det är OK för 

2021, betalat icke medlemspris. 

-Förbundet önskar förslag på eventuell halvdagsutbildning på Fysioterapi 2021. Förslag ska 

vara inne senast 210215. Vi arbetar vidare med det under kommande möten. 

-Rutin gällande nya och avgående förtroendevalda; Cia undersöker och återkommer. 

 

 

§9 Facebook-gruppen;  

Vi har nu 329 medlemmar, fortsatt många som inte besvarar medlemsfrågorna. 

 

§ 10 Krumeluren; 

Alla skickar sina bidrag till Cia senast 201216! 

 

§ 11 Proffesionsrådet 201207; 

Vi önskar hjälp med bedömningskriterierna, få ett förslag som vi sedan kan redigera. 

Det ska vara möjligt att ansöka enligt nya specialistordningen från februari 2022. 

 

§ 12 Rapport från kongressen; 

Philip och Thomas återger. 

 

§ 13 Hab&Ped 2021; 

a) Formell kallelse till Årsmötet behöver komma ut, Thomas fixar. 

b) Vi ställer om hela konferensen till digitalt. Deltagare kan inkomma med reseräkning 

på 120 kr som kompensation för lunchen under årsmötet.  

 

§14 Övriga frågor; 

Philip meddelar att han inte ställer upp för omval i styrelsen. 

Ebba meddelar att hon kommer byta arbetsplats men även fortsatt arbeta med Habilitering. 

 

§15 Nästa möte; 

210112 kl 20.00 via teams! 

 

§16 mötet avslutas; 

Ordförande Thomas avslutar mötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Airio                         Cecilia Mårtenson             Philip Allgurén Engberg. 

Ordförande     Sekreterare              Justerare 

 

 



 
 

 

 

 

 


