
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS 

SEKTION FÖR HABILITERING OCH PEDIATRIK, 2022-05-09 

 

Närvarande: Thomas Airio, Cecilia Mårtensson, Ida Edvinsson, Ebba Kling Odencrants, 

Annika Jernberg och Lena Nygren-Bonnier. Kine Johansen deltar under en del av mötet. 

Frånvarande: Katina Pettersson 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Annika Jernberg 

Lokal: Digitalt via Teams 

 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Annika Jernberg. 

 

§ 3 Föregående protokoll; 

Förtydligande gällande namn på person som ska skriva i Krumeluren. 

 

§ 4 Anmälan om övriga frågor; 

 Ebba gällande RMS, Lena gällande Dialogforum. 

 

§ 5 Ekonomi;   

Företagskonto: 83 403 ,72 Skr 

Placeringskonto: 233 858 ,28 Skr 

Klart med allt från Hab&Ped-dagarna. 

Medlemskapet för IOPTP betalt, ca 8000 Skr 

Ebba tar kontakt med förbundet för att få första delen av vårt anslag utbetalt. 

 

§ 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. 

Alla skickar sina bidrag till Cia senast 31/5. 

 

  

§ 7 Resestipendium;  

Fyra ansökningar har kommit in. Vi går genom dem. En är inte aktuell för resestipendium i år 

då hon ej varit medlem i sektionen tillräckligt länge, kravet är ett års medlemskap. 

En stipendiat får 2000 Skr, två får 4000 Skr var.  

Cia meddelar alla sökande om Styrelsens beslut. 

 

§ 8 Sektionsnytt; 

Nästa deadline är i augusti. Vi tar upp frågan igen på mötet i juni. 

 

§9 E-post;  

# Australiensiska studenter som undersöker Fysioterapeuters perspektiv på att arbeta med 

patienter som identifierar sig som LGBTQIA+, Cia undersöker och o det passar våra 

medlemmar läggs det upp på FB. 

#Lämna synpunkter gällande Nationella Riktlinjer för Obesitas. Ida tar den fråga. 

# Studiecirkel ”Nära Vård”. Vi har haft uppe denna fråga tidigare och kommit fram till att det 

en är aktuellt för oss som sektion. 

 

§ 10 Facebookgrupp ansvarig; 

Nu 371 medlemmar. 

 

§ 11 Frågor från Kine ang. Arbetsgruppen för förvaltning av Specialistordningen; 

Kine Johansen deltar i mötet för denna fråga. 

Vi går igenom hur vi tänkte då vi sammanställde Specialistordningen och hur den sedan 

redigerats. Kine berättar om deras första möte och vad de fått för uppdrag. De talade mycket 

om ansvarsfördelning, vem som ska göra vad. De ska ta fram en plan för revidering och deras 

arbete ska vara klart till november. Vi önskar att sakkunniga ska vara med i detta då beslut 

ska tas. Kine sammanfattar det hon skrivit och delger oss. 

 

§ 12 Webbinarium Tobias Cronér; 

Thomas har bett om mer information. När han fått det skickas inbjudan ut via FB-gruppen och 

som Medlemsutskick. 

 

§13 Hab&Ped 2023; 

Vi jobbar vidare med programmet. Tema för dagarna är Smärta. 

 

§ 14 Kurs Psykisk ohälsa och andra kurser;  

# Det är planerat för Kurs i psykisk ohälsa 11–12 maj 2023, mer information kommer. 

Annika undersöker om vi kan få förslag på ytterligare två preliminära dagar hösten 2023 om 

det skulle bli stort söktryck på dagarna i maj. 

# Kine positiv till att hålla kurs/föreläsning om DCD, diskussionen fortsätter. 

 

§15 GM utbildning v.45;  

Inbjudan har gått ut. Ida hanterar de svar som kommer in. 

 

 



§16 EUPPT Florence oktober 2022;  

Alla idag närvarande styrelsemedlemmar är intresserade av att delta i konferensen. Om vi 

utnyttjar posten för styrelsens deltagande i internationella konferenser kan vi få 5000 Skr var. 

Frågan diskuteras vidare på nästa möte. 

 

§ 17 Övriga frågor; 

Ebba; har deltagit i webbinarium gällande RMS, medlemsregistret. Endast ordförande har 

tillgång till det i nuläget. Önskvärt att även kassör har tillgång. 

Lena; deltog i dialogforum gällande Förbundet. Uppföljande möte efter sommaren. 

 

§18 Nästa möte;  

  

13/6 20.00-21.30 via Teams 

 

2/9 9.30-16.00 Fysiskt Möte Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg 

 

  

§19 Mötet avslutas; 

Ordförande Thomas avslutar mötet. 

 

 

 

Thomas Airio, ordförande                                                       Cecilia Mårtenson, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Annika Jernberg, justerare 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


