PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR
HABILITERING OCH PEDIATRIK, 2021-11-25
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;
Inget att kommentera gällande förra protokollet.
§ 4 Övriga frågor;
- Annika och Marita anmäler en gemensam övrig fråga.
§ 5 Ekonomi;
Företagskonto 35 129.77 kr. Placeringskonto 233 858,28 kr.
Kursavgiften för GM-kursen börjar komma in. Vi har även fått sektionsanslaget inbetalat.
Ebba önskar hjälp med sammanställning och budget inför Årsmötet. Thomas och Ebba hjälps
åt med detta.
§ 6 Sekreterare;
Cia kontaktar resestipendietagaren och ber henne skriva om kursen hon gått så att det kan
publiceras i Krumeluren.
§ 7 Sektionsnytt;
Inlämningsdatum för nästa nummer har inte kommit ännu. Ida återkommer då hon fått det.
§ 8 E-post;
- Fråga gällande remissvar för Kunskapsstöd har kommit från Agneta Östlund. Marita
svarar gällande vilka vi kan lämna utlåtande om.

-

-

Fråga gällande Barnklinikdagarna; När kan de anordnas? Vårt förslag är hösten 2022. Vi
bidrar som finansiärer om våra medlemmar får subventionerad deltagaravgift som
tidigare. Lämpligt att erbjuda digitalt alternativ.
Nomineringsförfrågan till Nationell arbetsgrupp för gränssnitt och samordning vid
övergång till vuxensjukvård för barn- och ungdomshabiliteringens målgrupp. Vi sprider
vidare i FB-gruppen.

§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 364 medlemmar, +7 sedan förra mötet.
§ 10 Krumeluren;
Cia önskar få allt som ska vara med i nr.2 av Krumeluren senast v. 48.
Thomas ber kollega som deltagit på GM-kursen att skriva om det.
Ida skriver om vår halvdag på Fysioterapi 2021.
Övriga Styrelsemedlemmar som deltagit på Fysioterapi 2021 stämmer av med varandra
gällande vem som skriver om vad.
Camilla skriver en recension av boken gällande Mindfullness hon fått.
Cia skriver något om Kvalitetsdagarna.
Marita och Annika skriver om kursen de går nu.
§ 11 Rapport från Förbundsstyrelsens ”Mötesplats” 2021-11-18
Ebba deltog och återrapporterar. En stor punkt var Framtidsutredningen, Ebba påtalade
behovet att få med barnperspektivet.
Tips om Forskarfrukostar, mer info finns på SKRs hemsida.
§12 Fysioterapi 2021;
Tekniken fungerade väl och man fick bra hjälp som moderator. Lite svårt att det var två olika
sidor man bytte mellan.
Gällande ersättning för föreläsare får de 2 gånger föreläsningstiden enligt Fysioterapeuternas
rekommendationer.
§13 GM kurs;
Minja har möjlighet att hålla en ny kurs hösten 2022. Vi kontaktar henne i januari för att
stämma av datum.
§14 Rapport gällande nya specialistordningen;
Diskussion gällande principbesluten med Förbundsstyrelsen. Thomas och Ebba deltog.
Vi fick inte igenom några av våra förslag. Nya Specialistordningen gäller från januari 2022.
§15 Haboped 2022;
a) Göra program; Cia, Annika och Ida sammanställer ett program som mailas till övriga
Styrelsemedlemmar för översyn. Skickas ut via medlemsutskick, på sektionens
hemsida och på FB-gruppen i nästa vecka.
b) Förbereda Årsmöte; Thomas och Ebba jobbar med detta.
c) Bestämma datum för sista anmälan; 2022-01-17.
d) Posters; Abstract inne senast 2021-12-20
e) Sponsor/utställare; Annika mailar potentiella utställare, informerar om vad det
kostar och vad de får. Använder samma information som förra året. Vi önskar
svar snarast möjligt, dock senast 2022-01-10.

§16 Övriga frågor;
Psykisk ohälsa hos barn och unga är det en utbildning som skulle vara aktuellt för oss i
Sektionen?
Marita och Annika kontaktar Pernille Thomsen och efterfrågar mer information och
återkommer efter det till Styrelsen.
§17 Nästa Möte via Teams; 2021-12-15 kl 20.00, stämma av inför Haboped 2022.
Torsdag 25/11 -21 kl. 13.00-16.00
§18 Mötet avslutas;
Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat.
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