
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 2021-12-15 

 

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; 

Inget att kommentera gällande förra protokollet. 

 

§ 4 Övriga frågor; 

- Cia anmäler en gällande Haboped-dagarna. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Företagskonto 33 729,77 Skr. Placeringskonto 233 858,28 Skr. 

Ebba har varit i kontakt med banken gällande E-fakturor. Dt finns inte i vårt bokföringssystem 

men man kan köpa ett ”paket” för 250 Skr där man kan skicka 100 E-fakturor. Eftre det kostar 

varje faktura 2,50 Skr. 

Beslut; Styrelsen godkänner denna kostnad. 

 

Ebba har även fått kontaktuppgifter till våra externa revisorer. Revisorerna ska få ta del av vår 

ekonomi samt styrelseprotokoll för 2021. 

Fråga gällande hur synliga revisorernas kontaktuppgifter ska vara tas upp på nästa möte. 

 

 

§ 6 Sekreterare;  

Krumeluren Nr 2 2021 gick ut tidigare i veckan. Vi diskuterade at texten i det automatiska 

utskicket från Förbundet skulle behöva vara tydligare. Vi tar upp fråga igen inför framtida 

utskick. 

 

 



 § 7 Sektionsnytt;  

 

Ida har fått kontaktuppgifter till en ny ansvarig person för detta, Anna Nybom Chance. Nästa 

deadline är 2022-01-04. Antal tecken är nu 270. Ida skriver och tackar för det gångna året 

samt påminner om resestipendiet. 

 

§ 8 E-post; 

- Fråga gällande remissvar för Kunskapsstöd har kommit från Agneta Östlund. Marita har 

svarat vilka vi kan lämna utlåtande om. Deadline för detta är 2022-02-01 men vi har inte 

fått dem till oss ännu. Vi tar upp frågan på nästa möte. 

- Vi har fått inbjudan att granska och kommentera ADHD i Nationellt kliniskt 

kunskapsstöd för primärvården. Marita vidarebefordrar mailet och alla som vill kan gå in 

och läsa och kommentera. Senast 2022-01-14. 

- Mail gällande Sektionsstadgar; Marita skickar till Thomas. 

- Fråga från en Fysioterapeutstudent från Belgien. Hon och ett par kollegor som har 

inriktning mot pediatrisk fysioterapi kommer att vara i Göteborgsområdet i september 

2022 och önskar komma i kontakt med fysioterapeuter inom primärvård och/eller 

skolhälsovård att besöka då. Ida förmedlar kontakter. 
 

§9 Facebook-gruppen;  

Vi har nu 365 medlemmar, +1 sedan förra mötet. Cia har lagt in att ansökan godkänns 

automatiskt om man har besvarat medlemskapsfrågorna. 

 

§ GM Nya datum; 

Ida har haft kontakt med Mijna, hon har fått möjlighet att hålla en kurs i början av februari. Vi 

svarar att vi ej har möjlighet att ordna med så kort varsel utan vi återkommer enligt plan i 

januari 2022 för att bestämma nya datum. 

 

§ 11 Rapport från Sektionsrådet 2021-12-14 

Thomas deltog och återrapporterar, protokoll kommer senare. 

Största delen av tiden upptogs av att tala om den nya Specialistordningen. Det talades även 

om att Fysioterapi 2021 blev bra, det finns fortsatt tid att ta del av föreläsningarna. 

 

§12 Haboped 2022  

a) Förbereda Årsmötet; Vi behöver en Mötesordförande, Thomas undersöker denna fråga 

till nästa möte. 

Vi ser till att kallelsen går ut på rätt sätt på Hemsidan och via Medlemsutskick. Vi behöver 

skapa 3 olika länkar, en för torsdagen, en för fredagen och en separat för Årsmötet. 

b)  Vi går igenom budget och Verksamhetsplan. 
 

§13 Övriga frågor; 

Cia; vem bekräftar anmälan till haboped 2022? Camilla kan göra det. 

Annika kontaktar eventuella utställare/sponsorer. 

 

 

§14 Nästa möte; 

2022-01-11 kl 20.00, digitalt. 

 

 

 

 



§15 Mötet avslutas; 

Ordförande Thomas förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

 

 

Thomas Airio                        Cecilia Mårtenson             Ida Edvinsson 

Ordförande     Sekreterare              Justerare 

 

 

 
 

 

 

 


