
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS SEKTION FÖR 

HABILITERING OCH PEDIATRIK, 190410 
 

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: Marita Västerbo 

Lokal: Telefonmöte. 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Stina Törner. 

 

§ 2 Justerare; Marita Västerbo. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Inga synpunkter. 

 

§ 4 Övriga frågor; 

Philip, Cia och Marita anmäler varsin fråga.  

 

§ 5 Ekonomi;  

Ekonomin är god. Allt har inte kommit in från Hab & Ped-dagarna ännu. Hanneke letar efter 

bokföringsföretag att ta in offert från. Förslag att vi letar tillsammans med annan/andra 

sektioner. Hanneke undersöker och lämnar förslag till förbundet. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Har fått in tre ansökningar gällande resestipendie. Ansökningstiden går ut 190430 så beslut 

tas på nästa möte. 

 

§ 7 Sektionsnytt; 

Ebba har en fråga gällande rutinen kring det som skrivs i Sektionsnytt. Ebba har styrelsens 

förtroende att formulera en text, rådfrågar övriga styrelsen vid behov. 

Ebba tar bort texten gällande resestipendie då sektionsnytt utkommer då ansökningstiden gått 

ut. 

 

  



§ 8 E-post;  

Marita har en fråga gällande hur ofta hon ska kolla mailen; vi tar beslut att kola en gång per 

vecka. Oftare när det är anmälningar till kurs. 

 

§ 9 Utvärdering Hab & Ped-dagarna;  

Vi går igenom den sammanställning som Cia skickat ut till Styrelsen. Övervägande positiva 

kommentarer och en del förslag på kommande teman. 

 

§ 10 Utbildning Fysioterapidagarna 2019;  

Tema sömn gick ej att genomföra då vi saknar föreläsare. Vi enas om att fortsätta planera för 

att ha GMFM som tema i stället. Stina kontrollerar med Lena om hon skulle kunna föreläsa på 

förmiddagen. Cia hör med Kicki Löwing om hon skulle kunna på eftermiddagen. 

Stina skriver ihop ett preliminärt program, återkommer gällande föreläsare. 

Vem kan vara ansvarig för dagen, Thomas kan ej? 

Vi diskuterar detta vidare samt vem som ska gå på dagarna. 

 

§ 11 Utbildning GMFM och NTT; 

GMFM; Thomas bokar 5/9 på SöS. Tre gymnastiksalar bokas till 6/9. Lena, Cia och Johanna 

Thall är instruktörer på den praktiska dagen. Vi behöver prata ihop oss innan så att vi säger 

lika. 

NTT; Hanneke återkommer via mail om hon får mer information. 

 

§ 12 Övriga frågor; 

Cia; har fått en fråga från Habiliteringen i Dalarna. Vi kommer överens om att Facebook-

gruppen är bästa stället för denna fråga, Cia svarar dem det. 

Marita; Mail gällande opponentskap; Thomas har svarat. 

Philip; Tar upp frågan gällande hur information som våra protokoll och annat lagras. För 

närvarande har vi ett USB. 

Stina informerar om att detta är något som det arbetas på från Förbundets sida men ingen 

lösning har presenterats ännu. 

Vi avvaktar och ser vad Förbundet kommer fram till. Philip undersöker alternativ så länge. Vi 

tar upp frågan igen vid nästa fysiska möte. 

 

§ 13 Nästa möte; 

Telefonmöte 190507 kl 20.00. 

 

§ 14 Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

Stina Törner                         Cecilia Mårtenson                   Marita Västerbo 

Ordförande     Sekreterare                    Justerare 

 

 

 
 

 



 

 

 


