PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR
HABILITERING OCH PEDIATRIK, 210518
Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ida Edvinsson, Ebba Kling
Odencrants, Camilla Melin, Annika Jernberg Grönlund.
Förbundsordförande Cecilia Winberg deltar under en del av mötet. Presenterar sig och sitt
arbete samt diskuterar en del frågor.
Ordförande: Thomas Airio
Sekreterare: Cecilia Mårtenson
Justerare: Marita Västerbo
Lokal: Digitalt via Teams.
§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio.
§ 2 Justerare; Marita Västerbo
§ 3 Föregående protokoll;
Inga förslag gällande justeringar.
§ 4 Övriga frågor;
- Resestipendium (Cia)
- Möte Digital mötesplats (Marita)
§ 5 Ekonomi;
Ebba har inte fått full tillgång till kontona ännu. Hanneke har betalat IOPTP. Ebba
återkommer med mer utförlig rapport när hon fått full access.
§ 6 Sekreterare;
Inget att rapportera.
§ 7 Sektionsnytt;
Sektionsnytt: nästa deadline är 6/8. Tas upp igen på nästa möte.

§ 8 E-post;
- Åsikter om riktlinjer vid narkolepsi. På SÖS finns en narkolepsimottagning. Marita mailar
dokument till Thomas.
- Material till fysioterapins dag finns nu att dela ut.
- Sittsymposium på Island är flyttat till 2022.
-Utbetalning till vår sektionen blev 10 000, vilket var det vi äskade.
-Mail inkommit med önskemål om kontakt med FT i elevhälsan, Marita lägger ut mailet
på facebook.
-Mail inkommit med önskemål om kontakt med FT som jobbar med autism. Camilla har en
kollega som rekommenderas.
§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 345 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.
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;
Ida bevakar detta, väntar på mer information från arrangörer. Föreläsare är klara och
utbildningen kommer ske digitalt med förinspelade föreläsningar.
§12 GM-kurs;
Diskussion angående beslut gällande kurs i GM, Mijnas metod versus Prechtl.
Vi diskuterar olika alternativ och kommer fram till att vi genomför kursen som planerat men
skickar ut ett brev med ett förtydligande om att det finns två olika metoder som klassificerar
på olika sätt. Thomas skriver ett utkast och lägger upp på driven, alla kan sedan gå och in och
ändra i texten. Sista anmälningsdatum för kursen ändras till 14/6.
§13 Haboped-dagar 2022;
27-28/1 blir Haboped-dagarna nästa år. Thomas bokar fysisk lokal på Södersjukhuset.
Vi funderar vidare till nästa möte.
§14 Övriga frågor;
2 frågor har anmälts.
Resestipendium;
En ansökan har inkommit från fysioterapeut Louise Muregård, fysioterapeut Drottning Silvias
Barnsjukhus. Styrelsen beslutar att förbundet står för kurskostnaden, 5200 exkl moms, under
förutsättning att personen skriver om kursen i Krumeluren.

Digitala Mötesplatsen;
Marita deltog i ett möte om Digital Mötesplats. Deltagande var förtroendevalda från
sektioner, distrikt och råden. Mötet innehöll diskussioner om framtidsutredningen samt
diskussion om hur vi ska kunna stärka vår yrkesroll, vad vi ska satsa mer på och bli mer
synliga. Pratade också om omställning, förändringsarbete, lönepolitiska programmet och
rekryteringsprocesser.
§16 Nästa Möte;
210615 kl 20.00–21.30 via Teams.
§17 Mötet avslutas;
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat.

Thomas Airio
Ordförande

Cecilia Mårtenson
Sekreterare

Marita Västerbo
Justerare

