PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR
HABILITERING OCH PEDIATRIK, 210824
Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ida Edvinsson, Ebba Kling
Odencrants, Camilla Melin, Annika Jernberg Grönlund.

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;
Inga förslag gällande justeringar.
§ 4 Övriga frågor;
- Ings övriga frågor anmäls.
§ 5 Ekonomi;
Anmälningsavgifter från Haboped-dagarna i januari har börjat komma in. Ebba placerar om
pengar så att större delen står på placeringskontot.
Företagskonto 156 693.87 kr. Placeringskonto 133 858.28 kr
§ 6 Sekreterare;
Inget att rapportera.
§ 7 Sektionsnytt;
Sektionsnytt: nästa deadline är v. 36. Ida skriver och skickar in.
§ 8 E-post;
- Förfrågan om att vara remissinstans för God och Nära vård för barn. Svar ska inkomma till
Förbundet senast 24/9.

# Vi avsätter tid för arbetsmöten för att arbeta med detta. Marita mailar ut till alla så att vi kan
läsa och förbereda oss för mötet.
- Kick-off för studiecirkel gällande God och Nära vård och påverkansarbete 28/9.
# Bra om så många som möjligt kan vara med vid etta tillfälle och få information. Vi får ta
ställning till hur vi går vidare efter detta. Marita maila info till oss alla.
§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 355 medlemmar.
§ 10 Krumeluren;
Cia önskar få allt som ska vara med i nr.2 av Krumeluren senast v. 48.
§ 11 Fysioterapi 2021;
Marita och Annika anmäler sig till de två fribiljetter som vi som Sektion har tillgång till.
Marita, Ebba Cia och Annika är intresserade och fördelar tiderna sinsemellan.
§12 GM-kurs;
Camilla svara den person som inkommit med invändningar gällande deltagande att hon inte
kan få en plats denna omgång. Om det blir återbud står hon som första reserv.
Camilla har snart namn på all deltagare och dessa kan då mailas till kursledaren. Kursledaren
skickar USB till Ida som förmedlar dem till deltagarna. Ida ber även att vi i styrelsen får några
minuter i början och slutet av utbildningen för att presentera utbildningen och utbildaren samt
sammanfatta och påminna om utvärderingen.
§13 Haboped-dagar 2022;
Vi har ett preliminärt schema till de två dagarna som planeras som en hybridkonferens. Vi i
styrelsen kontaktar tilltänkta föreläsare.
§14 Diskussion; respons på debatt om specialistordningen.;
Vi diskuterar frågan utifrån ett brev som ordförande Thomas har formulerat. Thomas skickar
in.
§ 15 Övriga frågor;
Inga övriga frågor anmäldes.
§16 Nästa Möte via Teams;
Arbetsmöte gällande God och Nära vård; 14/9 19.00-21.00 samt 21/9 20.00-21.30.
§17 Mötet avslutas;
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat.
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