MINNESANTECKNINGAR STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS
SEKTION FÖR HABILITERING OCH PEDIATRIK, 2022-04-08
Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Ida Edvinsson, Ebba Kling Odencrants,
Annika Jernberg, Katina Pettersson och Lena Nygren-Bonnier

Ordförande: Thomas Airio
Sekreterare: Cecilia Mårtenson
Justerare: Lena Nygren-Bonnier
Lokal: Södersjukhuset, Stockholm

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio.
§ 2 Justerare; Lena Nygren-Bonnier.
§ 3 Föregående protokoll;
Justering gjord gällande ekonomi. Lena deltar i stället för Cia på Dialogseminarium.
§ 4 Anmälan om övriga frågor;
Thomas gällande Webbinarium, Ida gällande Sektionsnytt. Cia gällande protokoll.
§ 5 Ekonomi;
Företagskonto: 102 969,77 Skr
Placeringskonto: 233 858 ,28 Skr
Snart klart med allt från Hab&Ped-dagarna.
Vi har fått besked gällande anslag, beviljas 175 000 Skr.
§ 6 Sekreterare;
Krumeluren; Hab&Ped-dagarna; Ida skriver om första dagen. Cia skriver om andra dagen.
Katina fyller på med det hon föreläste om andra dagen.
Cia och Katina skriver om EACD-konferensen i maj.
Cia undersöker om det finns någon tidigare resestipendie-mottagare som inte återberättat.
Ida undersöker om CF-App.
Ta upp frågan gällande Nätverken, ska vi ha kontaktpersoner i stället?
Lena undersöker om Sonja Andersson Marforio vill skriva något om sin doktorsavhandling.

§ 7 Sektionsnytt;
Idas ”övriga”; Ändringar från och med nästa nummer. Varje sektion kommer inte ha lika
mycket plats till förfogande. De vill att vi ska skicka in tips. Vill vi skriva något längre får vi
signalera det i god tid, varje sektion får mer plats vid enstaka tillfällen. Deadline 12/5. Ida
skriver om GM-kursen.
§ 8 E-post;
Vi går igenom inkorgen;
# Digital Mötesplats 27/4 15-17. Information från Förbundsstyrelsen. Katina kan lyssna.
# Besked om Sektionsanslag, se även under § 5, Ekonomi. De önskar även att vi fyller i en
annan mall till nästa års Verksamhetsplan. Önskar även en mer långsiktig planering.
# Mejl gällande utbildning i Storbritannien, Cia lägger upp i FB-gruppen.
# Arbeta i RMS-lunchwebbinarium. Vidarebefordrar till Thomas, Katina och Ebba.

§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 370 medlemmar.
§ 10 Haboped 2022 – utvärdering;
Endast 55 personer har svarat men generellt bra omdömen.
Det har även kommit in en del förslag gällande tema för kommande dagar.
§ 11 Haboped 2023 förslag;
Vi går igenom inkomna förslag. Sammanställer även en lista på tidigare teman, har denna lista
på Driven. Kommer vara 26–27 januari 2023. Vi arbetar för en Hybridvariant.
§ 12 Kurs Psykisk ohälsa;
Annika undersöker vilka datum hon skulle kunna. Undersöker även vilken sorts lokal och
material som behövs. Kursen kostar 27 500 Dkr för max 25 deltagare.
§13 GM-utbildning Inbjudan;
Vi redigerar i dokumentet. Ida håller i det och Ebba gör om anmälningsformuläret på Driven.
Lägga ut anmälan i FB, på Hemsidan och som Medlemsutskick. Anmälan i maj. Ida skickar
till Cia när det är klart.
§ 14 Fråga gällande Grundläggande utbildning;
Katina berättar hur hon har tänkt. Vi diskuterar hur vi i Sektionen skulle kunna jobba med
detta.
Katina, Ida, Annika och Lena börjar titta på detta som en arbetsgrupp.
§15 Övriga frågor;
#Cias fråga gällande protokoll; Skriver ut och tar med till nästa fysiska möte så att de kan
signeras. Gällande de som ska signeras av tidigare medlemmar i styrelsen så ser Cia över det
under sommaren.
#Thomas fråga; Han har blivit kontaktad gällande ett Webbinarium om att arbeta i Kenya.
Personen vill tala om vad som gjorts och vad som planeras. Han är välkommen att göra detta.
Får även gärna skriva något till Krumeluren gällande detta.

# Fler utbildningar; Skulle vi kunna ha något gällande DCD? Katina pratar med Kine, om hon
kan/vill eller och/eller vet någon annan. September 2022 som förslag.

§16 Nästa möte;
9/5 20.00-21.30 via Teams
13/6 20.00-21.30 via Teams
2/9 9.30-16.00 Fysiskt Möte Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

§17 Mötet avslutas;
Ordförande Thomas avslutar mötet.

Thomas Airio, ordförande

Lena Nygren-Bonnier, justerare

Cecilia Mårtenson, sekreterare

