
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 210921 

 

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

Odencrants, Camilla Melin, Annika Jernberg Grönlund. 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Camilla Melin 

Lokal: Digitalt via Teams. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Camilla Melin 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga förslag gällande justeringar. 

 

§ 4 Övriga frågor; 

- Ebba anmäler en övrig fråga. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Ebba har varit i kontakt med Agneta Östlund på Förbundet gällande administration. 

Företagskonto 58 126,87 kr. Placeringskonto 233 858,28 kr 

 

§ 6 Sekreterare;  

Ingen ansökan gällande Resestipendium har inkommit. 

 

 § 7 Sektionsnytt;  

Sektionsnytt: nästa deadline är 211106, Ida skriver och skickar in. 

 

§ 8 E-post; 

- Kick-off för studiecirkel gällande God och Nära vård och påverkansarbete 28/9. 

# Bra om så många som möjligt kan vara med vid detta tillfälle och få information. Vi får ta 

ställning till hur vi går vidare efter detta. Marita mejlar info till oss alla. Ebbas övriga fråga 

gällde denna Kick-off, vad vi förväntas göra. Se svar ovan. 

-Fråga från olika sektioner gällande hur sektionerna hanterar ekonomin. 

Marita skriver ett svar; Vi har i nuläget inte tagit hjälp av någon utomstående men som vi 

framfört tidigare önskar vi hjälp med kamerala uppgifter. 



-Save the date; Digitalt möte 211118 kl. 15-17 för Distrikts- och Sektionsstyrelser. Thomas 

och Annika kan vara med. Marita vidarebefordrar mejlet till dem. 

-Återkoppling gällande vår studiehandledning; De har tagit bort specifikt antal filmer till 

exempel och skrivit ”gärna fler” i stället. Thomas har styrelsens mandat att formulera ett svar 

på detta och förklara varför vi velat ha specificerat antal. 

 
 

§9 Facebook-gruppen;  

Vi har nu 356 medlemmar. Cia skriver en påminnelse om att söka resestipendium i FB-

gruppen. 

 

§ 10 Krumeluren; 

Cia önskar få allt som ska vara med i nr.2 av Krumeluren senast v. 48. 

 

§ 11 Fysioterapi 2021; 

19/10 har vi en kort frågestund. 

Marita och Annika har anmält sig till de två fribiljetter som vi som Sektion har tillgång till 

men ej fått inloggning ännu. Marita, Ebba Cia och Annika är intresserade och fördelar tiderna 

sinsemellan. 

 

§12 GM-kurs; 

Ida väntar på USB från Minja, skickar ut dem så fort de kommer. Ida ber Minja om en kort 

stund i början av kursen för att hälsa välkomna och en kort stund i slutet för att tacka och 

påminna om utvärderingen. 

Camilla sammanställer en utvärdering. 

Minja fakturerar efter genomförd utbildning. 
 

§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 Övriga frågor; 

Svar på Ebbas fråga under E-post. 

  

§15 Nästa Möte via Teams; 

 

Måndag 11/10 -21 kl. 20.00-21.30 samt torsdag 25/11 -21 kl. 13.00-16.00 

 

§16 Mötet avslutas; 

Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Thomas Airio                        Cecilia Mårtenson             Camilla Melin 

Ordförande     Sekreterare              Justerare 

 

 

 
 



 

 

 


