MINNESANTECKNINGAR STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS
SEKTION FÖR HABILITERING OCH PEDIATRIK, 2022-03-14
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: Digitalt via Teams.

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio.
§ 2 Justerare; Lena Nygren-Bonnier.
§ 3 Föregående protokoll;
Inget att anmärka
§ 4 Anmälan om övriga frågor;
Cia, Ebba och Katina anmäler varsin fråga.
§ 5 Ekonomi;
Företagskonto: 33 773 ,77 Skr
Placeringskonto: 233 858 ,28 Skr
Det har börjat komma in betalningar för Hab&Ped -dagarna. En anmälan saknar
fakturaadress, Ebba och Annika undersöker detta.
Vi har ej fått besked från Förbundet gällande anslag ännu.
Ebba undersöker möjligheten gällande mer hjälp med bokföring och E-fakturor- Återkommer
när hon fått mer information.
Vi behöver ej deklarera.
§ 6 Sekreterare;
Publicerar en påminnelse om Resestipendium i Facebook-gruppen.

§ 7 Sektionsnytt;
Datum för nästa inlämning är i april, vi tar upp det på nästa möte.
§ 8 E-post;
Annika Jernberg tar upp vad som kommit in;
# Nytt lösenord till mailen. Cia skriver in det nya lösenordet på listan med våra
kontaktuppgifter och lägger på Driven.
# Två ansökningar gällande Resestipendium har inkommit. Vi går igenom dessa när
ansökningstiden har gått ut.
# Årsplanering gällande kommunikation och påverkan Anna Nybom Chance förmedlar hur de
jobbar med dessa frågor från Förbundet.
# Dialogforum; två personer från varje sektion bjuds in att delat i detta. Cia och Thomas
anmäler sig till varsitt tillfälle.
# Fråga gällande Barnklinikdagarna. Lund/Malmö ska anordna men det har blivit uppskjutet
på grund av pandemin. Oklart vad som händer framöver.
# Fråga gällande projekt gällande skolfysioterapi. Vi hänvisar till de som håller i projektet.
# Förfrågan om att inkomma med ”laget runt” till nästa sektionsmöte. Thomas deltar i det
mötet.
§9 Facebook-gruppen;
Vi har nu 369 medlemmar.
§ 10 Sektionsråd 15/3;
Thomas kan ej delta på mötet. Vi går igenom dagordningen för mötet tillsammans. Ebba kan
delta.
§ 11 Nomineringar till Specialistordningens förvaltning;
Ebba bevakar vår nominering vid Sektionsrådet 15/3.
§ 12 Övriga frågor;
Cia; Cia har deltagit i mötet med SNAFA som ”privat” person. Om det är frågor som är till
gagn för Sektionens medlemmar har Cia styrelsens förtroende i frågorna.
Katina; Fråga gällande förfarande för frågor på mailen när det är kort svarstid. Det ska ligga
på ordförande att leda detta men alla kan agera om ordförande ej har möjlighet.
Ebba; Agenda till nästa möte som kommer ske fysiskt 6/4. Vi påbörjar en agenda.
§14 Nästa möte;
8/4 9.30-16.00 Fysiskt möte på Södersjukhuset, Stockholm
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

§15 Mötet avslutas;
Ordförande Thomas avslutar mötet.

Thomas Airio, ordförande

Lena Nygren-Bonnier, justerare

Cecilia Mårtenson, sekreterare

