
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 190315 
 

Närvarande: Stina Törner, Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Hanneke Andriesse, Marita 

Västerbo, Ebba Kling Odencrants och Philip Allgurén Engberg. 

 

Ordförande: Stina Törner 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Philip Allgurén Engberg 

Lokal: Södersjukhuset, Stockholm. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Stina Törner. 

 

§ 2 Presentation av styrelsens medlemmar. 

 

§ 3 Konstitution av nya Styrelsen; 

Ordförande; Thomas Airio 

Kassör; Hanneke Andriesse 

Sekreterare; Cecilia Mårtensson 

Ledamöter; Marita Västerbo, Philip Allgurén Engberg och Ebba Kling Odencrants 

 

Påminner om att anmäla sig som förtroendevald på Fysioterapeuternas hemsida samt ändra 

uppdrag om det har förändrats. 

 

§ 4 Val av justerare – Philip Allgurén Engberg  

 

§ 5 Genomgång av föregående protokoll; 2 frågor som kvarstår; Hab&Ped-mailen och 

samverkan med vår motsvarighet i Norge. 

 

§ 6 Anmälan om övriga frågor; Inga nya förutom tidigare anmälda. 

 

§ 7 Ekonomi; Hanneke går igenom. Ekonomin ser bra ut. Hanneke tar upp frågan gällande att 

anlita någon utomstående för att hjälpa oss med fakturering och liknande. Vi diskuterar detta 

med redovisningsbyrån. Hanneke tar upp frågan med förbundet om det går att göra. Om vi får 

anlita någon utomstående tar vi in offerter och tar upp frågan på nästa Årsmöte. 

 



§ 8 Sekreterare; Det har kommit in tre ansökningar gällande Resestipendier. Kommer att tas 

upp på möte när ansökningstiden har gått ut. 

Cia kan ansvara för Krumeluren men vi hjälps alla åt med innehållet. Hanneke kontaktar 

Cecilia Lidbeck och/eller Kicki Löwing för att be dem skriva något om CP till Krumeluren. 

Den ska publiceras i juni men texterna ska helst vara klara till mitten av maj. 

 

§ 9 Sektionsnytt; Ebba ansvarar. 

      Hab & Ped-mailen; Marita ansvarar. 

      Facebook-gruppen; Thomas ansvarar under våren, önskar sedan avlastning. 

 

§ 10 Utvärdering Hab& Ped-dagarna;  

Cia sammanställer och förmedlar till övriga Styrelsemedlemmar. 

 

§ 11 Rapport från telefonmöte Fysioterapeuterna 190221; 

Philip deltog som representant för vår sektion. Förslaget är att specialistordningen ska vara 

upplagd från grundutbildningen och framåt. Alla sektioner ska få komma med sina åsikter. 

Framöver kommer det att hållas Workshops och möten. Thomas har avsatt tid för workshop 

gällande handledarutbildning 190401 och telefonmöte gällande specialistordningen 190415 

samt en workshop gällande lärandemål 190426. 

 

§ 12 Planering kurser 2019; 

Förslag för att hålla GMFM kurs v. 36 då det blir svårt att hinna i vår. Cia undersöker lokaler 

där vi kan ha den praktiska delen och Thomas bokar lokal för den teoretiska dagen. De 

habiliteringscenter som erbjuder sin gymnastiksal får två platser gratis på kursen. Praktiska 

ledare för kursen kan få arvode. 

Förslag för kostnad ca 650 kronor per person. 

 

Fysioterapidagarna 191023-25; Förslag på tema är sömn. Detta är ett bra förslag och Thomas 

fortsätter med att kontakta eventuella föreläsare. 

 

NTT; Åtta dagars utbildning med mycket praktik. Vänder sig i första hand till personer som 

inte arbetat med barn så länge. Vi kommer behöva lokal både för den teoretiska biten och 

mindre lokaler för de praktiska övningarna ( 2 mindre rum och en gymnastiksal). 

Förslaget är att vi börjar med 12 personer som en testomgång. Då blir kostnaden ca 5000 kr 

per person för 8 dagar. 

Hanneke tar fram ett grovmanus. Planerar att annonsera senare i vår och starta kursen i slutet 

av november/början december. 

 

Neo uppföljning; Det har inkommit frågor om General Movementsutbildning, önskemål finns 

att detta ska komma samt IMP utbildning. 

Stina tar med frågan till nästa möte. 

Gällande arbetsgruppen som skulle bildas som resultat av den workshop som hölls i höstas 

har Ebba Malmberg utsetts till sammankallande. Stina frågar även Veronica Hermansson om 

hon kan vara behjälplig i detta. 

 

§ 13 Övriga frågor; 

 

- Kontaktombud; Cia skickar ut ett tackbrev till de som verkat som kontaktombud. Då vi inte 

vet om adresslistan är komplett lägger vi även in texten i nästa Krumeluren. 

 



§ 14 Nästa möte; 

Telefonmöte 190410 kl 20.00. 

 

§ 15 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

Stina Törner                         Cecilia Mårtenson                   Philip Allgurén Engberg 

Ordförande     Sekreterare                    Justerare 

 

 

 
 

 

 

 

 


