PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR
HABILITERING OCH PEDIATRIK, 210209
Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ida Edvinsson, Ebba Kling
Odencrants, Camilla Melin, Annika Jernberg, Philip Allgurén Engberg.

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 Nya styrelsemedlemmar;
Vi hälsar våra nya styrelsemedlemmar Annika Jernberg och Camilla Melin välkomna.
§ 4 Konstituerande möte;
Styrelseposterna fördelas. Finns även på separat protokoll.
Ordförande; Thomas Airio
Kassör; Ebba Kling Odencrants
Sekreterare; Cecilia Mårtenson-Administratör FB
Ledamot; Marita Västerbo- ansvarig Haboped-mailen
Ledamot; Ida Edvinsson- ansvarig Sektionsnytt
Ledamot; Camilla Melin
Ledamot; Annika Jernberg
§ 5 Ekonomi;
Ebba kommer få pärm från revisorn vid tillfälle. Thomas har den nu. Ebba kommer få den
hjälp hon behöver för att komma in i sitt nya uppdrag.
§ 6 Sekreterare;
Inget att rapportera.

§ 7 Sektionsnytt;
Nästa inlämning är 26/2, Ebba och Ida pratar ihop sig. Skriva om kommande utbildningar.
§ 8 E-post;
- Information gällande fortsatt arbete med studiehandledningen; vi arbetar vidare med det vid
nästa möte.
- Förbundsordförande önskar delta vid möte. Vi bestämmer datum för det i samband med
nästa möte.
- Mail från Meta Nyström Ek och Ann-Karin Kroksmark, de ska ha Workshop på Fysioterapi
2021 gällande myometermätning hos barn och unga.
- Mail gällande studie som efterlyser deltagare; Marita lägger i FB-gruppen.
- Mail från Sektionen för Andning och Cirkulation gällande IMT-utbildning; Marita lägger i
FB-gruppen.
§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 334 medlemmar, fortsatt många som inte besvarar medlemsfrågorna.
§ 10 Kurser 2021;
- General Movement finns att tillgå som digital kurs. Vi kommer överens om att undersöka
möjligheten att anordna en tvådagarskurs under 2021. Ida tar på sig att undersöka och
återkommer med de svar hon får.
-Fysioterapi 2021 halvdagsutbildning; småbarnsmotorik. Ida tar på sig att kontakta 2
eventuella föreläsare och presenterar vårt önskemål: Genomgång av ämnet och testinstrument,
filmer, bikupor samt tala allmänt om för- och nackdelar med olika instrument. Återkommer
med deras svar till styrelsen.
§ 11 Hab&Ped 2021
-Philip hjälper oss med att skicka ut utvärderingarna samt en sammanställning av resultaten.
Han sammanställer även en lista på alla deltagare på kursen. Vi i styrelsen fördelar dessa
namn och skickar ut intyg.
-Cia sammanställer en lista på deltagare på Årsmötet och ser till att Ebba får den så att hon
kan skicka ut reseräkningarna.
-Cia skickar present till Liria som tack för hennes insats.
§ 12 Avgående styrelsemedlemmar;
-Cia fixar present till Hanneke och Philip.
-Thomas tar över administrationsrättigheterna till Driven. Om fler kan ha ansvar läggs även
Ebba och Cia till som administratörer.

§13 Nästa möte;
Nästa möte bokas till 10/3 kl 20.00–21.30 via Teams.
Innan nästa möte bokar Thomas ett separat möte med våra nya medlemmar Annika och
Camilla för att gå igenom arbetsmaterialet på Driven.

§14 Mötet avslutas;
Ordförande Thomas avslutar mötet.

Thomas Airio
Ordförande

Cecilia Mårtenson
Sekreterare

Ida Edvinsson
Justerare

