
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 210413 
 

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

Odencrants, Camilla Melin, Annika Jernberg. 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Annika Jernberg. 

Lokal: Digitalt via Teams. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Annika Jernberg. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Thomas korrigerar en förkortning. 

 

§ 4 Övriga frågor; 

- Ingen övrig fråga anmäls. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Ebba har varit i kontakt med banken och de önskar kompletterande papper. Dessa papper är 

ute på en signeringsrunda. Thomas har signerat ”Konstituerande mötet” och väntar på 

”Årsmötesprotokollet” 

Hanneke har ombesörjt att Liria fått sin betalning. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Inget att rapportera. 

 

 § 7 Sektionsnytt;  

Nästa inlämning 23/4. Ida skriver om kommande utbildningar; GM och på Fysioterapi 2021. 

 

 

 

 



§ 8 E-post; 

- Mail från Charlotte Chruzander; call for members of the World Physiotherapy congress 

programme commitee 2023; Marita mailar Kine Johansen och frågar om hon är intresserad.. 

- Mail gällande sektionsanslag; mer information och återkoppling kommer skickas ut i mitten 

av april. 

- Möte Sektionsråd; Marita skickar informationen vidare till Thomas. 

- Mail från Catharina Bäcklund; fråga gällande rutiner vid Riskbarnsuppföljningar. Marita 

mailar kontaktuppgifter till Ebba Malmberg, Sachsska, och Lena Bengtsson, VG-region, till 

henne, de har mer kunskap gällande detta. 

- Mail från Charlotte Chruzander; Goda exempel på fysioterapeut som fast vårdkontakt. 

Marita skickar mailet vidare till Camilla som svarar. 

 

§9 Facebook-gruppen;  

Vi har nu 342 medlemmar. Det verkar som att fler ställer frågor i gruppen. 

 

§ 10 Krumeluren; 

Cia önskar få in allas förslag i slutet av maj/början av juni för att kunna redigera och skicka ut 

innan Midsommar. 

Thomas skriver om APTA (American Physical Therapy Assosiation) samt Ordföranden har 

ordet. 

Ebba skriver om det hon inte han klart med till förra numret. 

Ida skriver om haboped-dagarna 2021 samt påminner om Fysioterapi 2021 och GM-kursen. 

Cia hör med Philip om han kan skicka in den text han funderade på att skriva. 

Alla styrelsemedlemmar är fria att inkomma med förslag på aktuella ämnen, om man läst 

någon bra bok, hört en bra föreläsare m.m. 

 

§ 11 Fysioterapi 2021; 

Alla föreläsningar kommer vara förinspelade och föreläsarna har blivit informerade om detta. 

Någon form av livekommunikation kommer finnas tillgänglig. 

Materialet kommer finnas tillgängligt i två månader. Mer information kommer.  

 

§12 GM-kurs; 

Program och kursledare är klart.  

Vi sätter sista anmälningsdag till 210827. Camilla lägger till detta till inbjudan och mailar ut 

den. Cia ser till att den hamnar i FB-gruppen, på Hemsidan och som medlemsutskick. 

Kursledaren kommer att skicka deltagarnas USB till Ida och vi ser till att de kommer till de 

personer som anmält sig. 

 

§13 Haboped-dagar 2022; 

Fortsatt diskussion från föregående möte. Vi önskar kliniskt resonemang och gärna patientfall. 

Viktigt att tänka på att det ska tilltala hab, klinik, primär- och skolhälsovård. 

Vi funderar vidare till nästa möte. 

 

§14 Arbetspunkt; Studiehandledning med nya kommentarer; 

Vi går igenom de synpunkter och frågor som kommit från Förbundet. Marita mailar tillbaka 

vårt redigerade förslag till dem. 

 

§15 Övriga frågor;  

Ingen övrig fråga anmäldes. 

 



 

 

§16 Nästa Möte; 

 

210518 kl 20.00–21.30 via Teams. 

 

§17 Mötet avslutas; 

Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Airio                        Cecilia Mårtenson             Annika Jernberg 

Ordförande     Sekreterare              Justerare 

 

 

 
 

 

 

 


