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Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ida Edvinsson, Ebba Kling
Odencrants, Philip Allgurén Engberg.
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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;
Korrigering av ett datum, det står nu rätt datum i protokollet.
§ 4 Anmälan om övriga frågor;
Ida har en fråga som rör Hab&Ped-dagarna, tas upp under den punkten.
§ 5 Ekonomi;
Samma som vid föregående möte.
§ 6 Sekreterare;
Inget att rapportera.
§ 7 Sektionsnytt;
Datum för nästa inlämning är 26/2, vi tar upp frågan på nästa möte.
§ 8 E-post;
-Fråga från Caroline Agrell gällande informationsskrift. Cia redigerar och svarar henne under
morgondagen då det ska vara inne senast 210113.

- Abstracts till Hab&Ped-dagarna; 2 stycken har inkommit. Vi godkänner dem och berörda
personer kommer att meddelas. De får 2-3 minuter var på torsdag 28/1 innan lunch att
presentera sin ”Poster” på en PP-bild.
-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.
Kommentar 12/1; Cia har mailat den nya rutinen till Ordförande Thomas Airio då det är
ordförande som ska rapportera till Förbundet.

§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 332 medlemmar, fortsatt många som inte besvarar medlemsfrågorna.
§ 10 Krumeluren;
Sommarutskicket planeras att skickas ut i slutet av maj.
§ 11 Proffesionsråd;
Thomas rapporterar från senaste mötet.
§ 12 Hab&Ped 2021
Vid datum för mötet var 66 personer anmälda, sista ansökningsdag har ej varit.
- Fråga från Liria gällande behov att justera schemat; Vi kommer fram till att det är bäst
att börja kl 8.00 de båda dagarna. Justerat schema kommer att skickas till alla amnälda
samt publiceras i FB gruppen. Cia ber Stina Hilding att publicera det på hemsidan
också.
- Liria har även inkommit med frågor gällande utvärdering och intyg. Cia svarar henne
och informerar att vi kan distribuera dem. Vi lägger till ett par frågor på hennes förslag
till utvärdering.
- Thomas undersöker hur Teams-länk till Årsmötet fungerar. Distribueras sedan till de
som anmält sig till Årsmötet. Alla medlemmar får delta.
- Vi skickar reseräkning till alla som deltar på Årsmötet gällande lunchen.
§ 13 Övriga frågor;
Idas fråga gällde en Posterpresentation, Ida kommer svar sin kollega vad som gäller.
Gällande anmälan för halvdagsutbildning på Fysioterapi 2021: Ida anmäler till Förbundet att
vi önskar genomföra en utbildning i småbarnsmotorik och bedömningsinstrument.
§14 Nästa möte;
I samband med Årsmötet bokas Konstituerande möte och nästa ordinarie möte in.
§15 Mötet avslutas;
Ordförande Thomas avslutar mötet.
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