PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR
HABILITERING OCH PEDIATRIK, 211011
Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Marita Västerbo, Ida Edvinsson, Ebba Kling
Odencrants, Camilla Melin, Annika Jernberg Grönlund.

Ordförande: Thomas Airio
Sekreterare: Cecilia Mårtenson
Justerare: Annika Jernberg Grönlund
Lokal: Digitalt via Teams.
§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio.
§ 2 Justerare; Annika Jernberg Grönlund
§ 3 Föregående protokoll;
Justering gällande veckodag för nästa möte och justerare har gjorts.
§ 4 Övriga frågor;
- Ebba anmäler en övrig fråga.
- Thomas anmäler två övriga frågor.
- Marita anmäler en övrig.
§ 5 Ekonomi;
Företagskonto 67 886,87 kr. Placeringskonto 233 858,28 kr.
Minja har inkommit med faktura gällande GM kursen och Ebba har betalat den. Betalningen
hade inte gått igenom ännu vid dagens möte.
Diskussion gällande E-fakturor Beslut även om det kostar tre kronor per faktura
rekommenderar vi att personer uppger E-faktura om de kan, annars går det bra med vanlig.
§ 6 Sekreterare;
En ansökan gällande resestipendium har inkommit. Även om ansökningstiden inte gått ut
ännu beslutar vi vid sittande möte att hon beviljas den summa hon sökt. Cia meddelar beslut
till den sökande och hänvisar henne till att ta kontakt med Ebba gällande ekonomin.
Om fler ansökningar kommer in tas beslut vid nästa möte.
§ 7 Sektionsnytt;
Sektionsnytt: nästa deadline är 211106, Ida sammanställer en text som hon mailar ut till
övriga i Styrelsen innan den skickas in.

§ 8 E-post;
- En fråga har inkommit gällande att skriva om en nypublicerad bok om Mindfullness i FBgruppen. Marita svara henne och ber om ett exemplar av boken i stället som vi kan recensera i
Krumeluren. Om vi får ett ex. skickas det till Camilla som skriver om den.
- Dialogseminarium gällande specialistordningen; förslag har inkommit om ett möte 28/10 kl
16.00 för att diskutera detta, sektioner och förbundsstyrelsen.
Thomas ena övriga fråga gäller ett för-möte sektionerna emellan för att förbereda för detta
möte, kan någon mer vara med? Ebba meddelar att hon kan, Thomas mejlar tid och datum till
henne.
-Studiecirkel; några av oss var med på Kick-offen och nu har fråga inkommit gällande fortsatt
deltagande.
Thomas andra övriga fråga; Ska vi delta i detta? Efter diskussion kommer vi fram till att detta
passar bättre för distriktsstyrelser då ämnet för studiecirkeln är påverkansarbete. Det finns inte
så mycket vi som en nationell sektionsstyrelse kan påverka på detta sätt. Vi väljer att inte
delta i detta. Marita svarar.
§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 357 medlemmar.
§ 10 Krumeluren;
Cia önskar få allt som ska vara med i nr.2 av Krumeluren senast v. 48.
Ebbas övriga fråga; Vem skriver vad? Thomas ber kollega som deltagit på GM-kursen att
skriva om det. Ida skriver om vår halvdag på Fysioterapi 2021. Övriga Styrelsemedlemmar
som deltar på Fysioterapi 2021 stämmer av med varandra gällande vem som skriver om vad.
§ 11 Fysioterapi 2021;
Marita har lagt upp ett dokument på driven där vi kan anmäla när vi önskar delta.
§12 GM-kurs;
Kursen är genomförd och de flesta nu inkomna utvärderingarna är övervägande positiva. Ida
skickar ut påminnelse om utvärderingen i slutet av veckan.
Ida kontaktar även Minja och undersöker möjligheten att anordna kursen igen i vår.
§13 Haboped-dagar 2022;
Vi har ett preliminärt schema till de två dagarna som planeras som en hybridkonferens. Vi i
styrelsen kontaktar tilltänkta föreläsare. Diskuterar olika alternativa föreläsare till fredag
eftermiddag. Cia och Ida kontaktar en person var och sedan stämmer vi i styrelsen av via mejl
eller ett extra möte. Vi behöver komma ut med en inbjudan snart och ha ett färdigt program.
§ 14 Övriga frågor;
Svar på Ebbas fråga under Krumeluren och Thomas frågor under E-post.
Marita; meddelar att hon inte är tillgänglig för omval vid nästa årsmöte. Camilla meddelar då
samma sak.
Marita meddelar valberedningen att det behövs två nya till styrelsen nästa år.

§15 Nästa Möte via Teams;
Torsdag 25/11 -21 kl. 13.00-16.00
§16 Mötet avslutas;
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat.
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