
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 190108 
 

Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Hanneke Andriesse, Lena Hedström, Peter 

Nordqvist. 

 

Frånvarande: Stina Törner 

Ordförande; Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Peter Nordqvist 

Lokal: Telefonmöte 

 

§ 1 Mötet öppnas av Thomas Airio som är mötesordförande idag då Stina Törner är 

frånvarande. 

 

§ 2 val av justerare- Peter Nordqvist. 

 

§ 3 Genomgång av föregående protokoll från styrelsemöte 181203; inga synpunkter. 

 

§ 4 Anmälan av övriga frågor; 

   Peter och Thomas anmäler varsin fråga.  

 

§ 5 Ekonomi; 

   Ekonomin är fortsatt god. Årsredovisningen för 2018 har skickats till Revisor. 

 

§ 6 Sekreterare; 

   Lena tar med och lämnar usb och pärm till Hab& Ped- dagarna och lämnar över till Cecilia. 

   Lena har dock inga papper från innan hon blev sekreterare, hon försöker få tag på den    

personen som var sekreterare innan henne för att få tillgång till den pärmen. 

 

§ 7 Kontaktombud; 

    Inga frågor har inkommit. Stina har påbörjat en skrivelse, se vidare §11. 

 

§ 8 Sektionsnytt; 

    Texten ska vara inne 11/2 Peter skriver om Hab&Ped-dagarna. Påminner om att ansöka om   

Resestipendium. Skriver även om GMFM-kursen, upplyser om att information kommer att 

komma. 



 

 

§ 9 Aktuella dokument inför Årsmötet; 

   Stina och Hanneke har haft möte och gått igenom dokument till Årsmötet. Hanneke frågar 

Revisorn om han skickar vidare till Ewa Dahl, om inte tar vi reda på hur det brukar fungera. 

Hanneke mailar dokument till övriga styrelsemedlemmar så att vi kan läsa dem innan 

Årsmötet. 

 

§ 10  Hab& Ped-dagarna;  

  Vi går igenom den ändrade checklistan. 

  Peter pratar med valberedningen och ser om vi kan få en presentation av nya 

Styrelsemedlemmar om de inte kan närvara vid Årsmötet. 

 

§ 11 Preposition till Årsmötet;  

  Thomas tittar över prepositionen och mailar den nya versionen till oss. 

 

§ 12 Årsmötesordförande; 

Thomas tillfrågar en person han har kontakt med och återkommer. 

 

 

§ 13 Övriga frågor; 

-Peter; Informerar om att han haft kontakt med kollegor i Norge gällande ett samarbete. Han 

har ännu inte återkommit till dem. Mailet finns i Sektionens mailkorg. Vi behöver besluta hur 

vi ska fortsätta med denna fråga och utse en ny ansvarig person då Peter nu slutar i Styrelsen. 

-Thomas; Har ändrat lite i hur man anmäler sig till Facebookgruppen så att administrationen 

av den ska fungera lättare. 

 

§ 14 Nästa möte; 

Konstituerande möte i samband med Hab & Ped-dagarna 190201. 

 

§ 15 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

Thomas Airio                        Cecilia Mårtenson                   Peter Nordqvist 

Ordförande     Sekreterare                    Justerare 

 

 

 
 

 

 

 

 


