
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINNESANTECKNINGAR STYRELSEMÖTE FYSIOTERAPEUTERNAS 

SEKTION FÖR HABILITERING OCH PEDIATRIK, 2022-09-02 

 

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

Annika Jernberg Grönlund, Katina Pettersson och Lena Nygren-Bonnier.  

Frånvarande: - 

 

 

Ordförande: Thomas Airio 

Sekreterare: Cecilia Mårtenson 

Justerare: Lena Nygren Bonnier 

Lokal: Drottning Silvias Barnsjukhus 

 

 

§ 1 Mötet öppnas av ordförande Thomas Airio. 

 

§ 2 Justerare; Lena Nygren Bonnier. 

 

§ 3 Föregående protokoll; Går igenom föregående protokoll, inga justeringar. 

 

§ 4 Anmälan om övriga frågor; 

- Cia; protokoll-fråga 

- Annika; kurs psykisk ohälsa 

 

§ 5 Ekonomi;   

Företagskonto: 94 589, 44 Skr 

Placeringskonto: 233 858 ,28 Skr 

- Fortsatt god ekonomi. Vi har ej begärt utbetalning av äskandet gällande hösten ännu, Ebba 

kommer göra det snart. Inför nästa års äskande behöver vi fylla i det på ett annat sätt, det finns 

en ny mall. Vi vill även ha en mer långsiktig vision för vårt arbete. 

- En person som beviljats resestipendium har meddelat att hon ej kommer kunna utnyttja det. 

Pengarna läggs på höstens ansökningstillfälle. 

 

§ 6 Sekreterare;  

Vi signerar äldre protokoll då vi ej kunnat träffas under pandemin. Det finns protokoll där 

personer som ej är med i styrelsen längre varit justerare, Cia skickar mail till dem och ber dem 

skicka adress som protokollen kan skickas till för signering.  



Övrig fråga gällande protokoll; hur ska vi göra med äldre protokoll?  

- Det finns inget digitalt sätt att spara protokoll från Förbundet ännu. Vi diskuterar kring hur 

vi ska göra. Vi kommer överens om att vi sparar dem på driven. Cia scannar dokument från 

2021 och 2022 och lägger där. 

 

§ 7 Sektionsnytt; 

 Det är inte helt klart gällande förfarandet med bidrag till Sektionsnytt ännu; Ida mailar 

förbundet och ber omförtydligande. 

 

§8 E-post; 

- Fysioterapeutstudenter önskar annonsera efter deltagare till studie; de får lägga upp i FB-

gruppen. 

- Anna Lindhoff gällande Påvekansutbildningen. Gäller distrikten, ej för oss som sektion. 

- Teamsinbjudan till sektionsråd; vidarebefordrar till Thomas.  

 

§ 9 Facebookgrupp ansvarig; 

Nu 380 medlemmar. Cia lägger upp om studenter och doktorandtjänst. 

Lena skriver en blänkare om DCD-nätveksmöte. 

 

§ 10 Haboped 2023 Tema Smärta; 

Datum; 26–27 januari 2023. 

Vi diskuterar hur vi ska lägga upp programmet och planerar för eventuella föreläsare. Ebba 

för planeringsanteckningar, sparas på driven. 

Skickar inbjudan till dagarna även till andra sektioner som kan delta på föreläsningarna. 

Erbjuder digitala platser. 

 

Generellt beslut; När vi erbjuder utbildningar betalar våra medlemmar 600 Skr, 

medlem i Fysioterapeuterna men ej i Habopedsektionen; 800 Skr, ej medlem i 

Fysioterapeuterna 1200 Skr. 

 

§ 11; Årsmötesplanering. 

Vi behöver en Mötesordförande, vi frågar när vi vet vilka som har anmält sig. 

Vi behöver göra verksamhetsplan, gå igenom ekonomi samt se över styrelsen. Vilka ska sitta 

kvar och vilka ska ev. avsluta sitt uppdrag. 

 

§12 Stadgeändringar för sektionen; 

Alla Sektioner behöver ändra i sina stadgar. Vi kan inte ingå under Fysioterapeuternas 

stadgar. Vi behöver ha det som en punkt på årsmötet 2023 för att ändra detta. 

 

§ 13 Halvtid 19–20 oktober i Stockholm;  

Avstämning mellan kongresserna. Vi behöver skicka en representant för Sektionen. Thomas 

deltar i annan roll. Preliminärt kan Ebba delta som representant för sektionen. 

 

§14 GM utbildning v.45;  

Just nu 15 anmälda, sista anmälningsdag 15/9. 

En person från Indien har anmält sig. Hon får gå om det finns plats. 

 

§15 EUPPT Florence oktober 2022;  

Vi går igenom praktiska detaljer. 

 



§ 16 Obesitasriktlinje, rapport; 

Ida och Lena gällande riktlinjer för obesitas; 

Socialstyrelsens riktlinjer är klara. Nu önskar de åsikter kring Vårdprogrammet. Ida och Lena 

ser över förslaget och skickar förslaget till oss övriga i styrelsen. 

 

§ 17 Övriga frågor;  

-Annika; Utbildning psykisk hälsa. Pernille har tackat ja till preliminärbokningen i sep/okt 

2023. 

Vi kan erbjuda platser till övriga sektioner i mån av plats. Förslag på att ha 3 

utbildningstillfällen, 2 i Stockholm och 1 i Göteborg. 

Stockholm 11–12/5 2023 

Göteborg 31/8 och 1/9 2023 

Stockholm 30/11 och 1/12 2023 

Thomas och Ida kontaktar Friskis & Svettis i Stockholm resp. Göteborg för att undersöka om 

vi kan boka lokaler. Cia och Ebba undersöker även andra lokaler i Stockholm. Kursledaren 

behöver en projektor och en lokal där 25 personer kan röra sig lite. Deltagarna behöver ta med 

en matta och filt.  

  

-Thomas; Årsmöte IOPTP, återberättar från det digitala mötet. 

Vi kommer i samband med detta överens om att bevaka olika organisationer för att se vad de 

har att erbjuda och sedan sprida detta till våra medlemmar. Lena bevakar IOPTP, Cia EACD 

och Katina AACPDM. 

 

Sektionsråd 16/9 2022; vem kan delta, Thomas kan inte. Cia och Annika kan delta.  

 

§ 18 Nästa möte, hösten möten; 

 

-27/9 20.00 via Teams 

 

-25/10 20.00 via Teams 

 

- 30/11 13.00-15.30 via Teams 

 

- 14/12 20.00 via Teams 

  

  

§ 19 Mötet avslutas 

Ordförande Thomas avslutar mötet. 

 

 

 

Thomas Airio, ordförande                                                       Cecilia Mårtenson, sekreterare 

 

 

 

 

 

 

Lena Nygren Bonnier, justerare 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 


