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Verksamhetsplan och budget            ÅR: 2023 
Datum: 2023-01-01 2023-12-31  Fysioterapeuternas organisations.nr.: 802002 - 0361 
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Kontaktpersoner Namn  E-post 
Ordförande:  Thomas Airio  Thomas.airio@regionstockholm.se 
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Kostnader - Övergripande  
 

Prioriterade områden 2021-2024 -  
med utgångspunkt från 
Fysioterapeuternas 
verksamhetsplan 2023 

Syfte - vad vill vi uppnå? Mål - mätbart mål 
2023 

Aktivitet - detta ska vi göra 2023 Budgeterade kostnader 

Ansvara för kunskapsutvecklande 
och nyhetsaktuella utbildningsdagar, 
med inriktning på yrkesfrågor som 
specifikt handlar om fysioterapi för 
Barn och Ungdomar. Vi vill nå våra 
medlemmar och berika dem med 
kunskap inom det pediatriska 
området. 

Att öka kunskapen om smärta, 
långvarig smärta kartläggning, 
behandling för sektionens 
medlemar  

85% ska vara nöjda 
eller mkt nöjda med 
utbildnigsdagarna 
 
85% ska ha nytta av 
den nya kunskapen i 
kliniken 

HaboPed-dagarna 2023 – tema 
smärta. Två dagars föreläsningar 
om smärta.  
 
300 kr/ person lunch + fika x 80 
personer 
Mingel 200 kr/ person x 40 
personer 
 
 

Lokal: 0 
Föreläsare arvode: 30000 

Resa/hotell för föreläsare: 
20000 

Förtäring: 32000 
 
 
 

Totalt: 82000  

 Ansvara för kunskapsutvecklande 
och nyhetsaktuella utbildningsdagar, 
med inriktning på yrkesfrågor som 
specifikt handlar om fysioterapi för 
Barn och Ungdomar. Vi vill nå våra 
medlemmar och berika dem med 
kunskap inom det pediatriska 

Att öka kunskapen om psykisk 
hälsa bland barn och unga för 
sektionens medlemar.  
Behandling och kartläggning 

85% ska vara nöjda 
eller mkt nöjda med 
utbildnigsdagarna 
 
85% ska ha nytta av 
den nya kunskapen i 
kliniken 

Kurs i Psykisk hälsa barn-unga  2 
dagar x 3 tillfällen 
Stockholm, 
Göteborg, Stockholm 
 
Fika 50 kr/ person/ dag 
 

Lokal: 20.000 
Föreläsare arvode : 40000 

(27200 danska kronor) 
Hotell/ resa: 6500 

Förtäring/ fika: 2500 
 

Totalt: 69000 
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området. Totalt för 3 tillfällen: 207000 
 
 
 

Ansvara för kunskapsutvecklande 
och nyhetsaktuella utbildningsdagar, 
med inriktning på yrkesfrågor som 
specifikt handlar om fysioterapi för 
Barn och Ungdomar. Vi vill nå våra 
medlemmar och berika dem med 
kunskap inom det pediatriska 
området. 

Att öka kunskapen om 
Developmental coordination 
disorder (DCD) inom både 
habilitering, barnklinik, 
primärvård och elevhälsa 

85% ska vara nöjda 
eller mkt nöjda med 
utbildnigsdagarna 
 
85% ska ha nytta av 
den nya kunskapen i 
kliniken 

 Digitalföreläsning om DCD 
 

 Arvode föreläsare: 6500 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt: 6500  

Ansvara för kunskapsutvecklande 
och nyhetsaktuella utbildningsdagar, 
med inriktning på yrkesfrågor som 
specifikt handlar om fysioterapi för 
Barn och Ungdomar. Vi vill nå våra 
medlemmar och berika dem med 
kunskap inom pediatriska området. 

Att skapa en enhetlig 
kunskapsbas för att arbeta 
med pediatrik 

Färdigställa kursen 
att den är klar till 
2024  

Fortsatt planering och 
uppbyggnad av en grundkurs 
inom ämnet barnhabilitering. 
4 personer i styrelsen ingår i 
denna utvecklingsgrupp 

Förlorad arbetsinkomst: 
12000 

 
 
 
 

Totalt: 12000 
 

 Ansvara för kunskapsutvecklande 
och nyhetsaktuella utbildningsdagar, 
med inriktning på yrkesfrågor som 
specifikt handlar om fysioterapi för 
Barn och Ungdomar. Vi vill nå våra 
medlemmar och berika dem med 
kunskap inom pediatriska området. 

Främja specialkompetens inom 
barnklinik för våra medlemar  

  Medarrangör för 
barnklinikdagarna Lund under 
hösten 2023 
 
 
3 pesoner från styrlesen får åka 
på barnklinikdagarna 

 30000 
 
 
 
 

Boende/ resa: 15000 
 

Totalt: 45000 

 Stödja och uppmuntra 
medlemmar att inhämta ny 

  Resestipendium som fördelas ut 2 
gånger/ år 

 20000 
Ej med i budget 
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kunskap samt att sprida denna 
kunskap till kollegor inom 
sektionen. 

Internationalisering Att styrelsen tar del av aktuell 
forskning och kliniskt relevant 
kunskap på internationell nivå. 
  
Att en del/ hela styrelsen 
deltar på europeiska 
barnfysioterapikongressen 
som går avstapeln vartannat 
år. EUPPT 2024 

 Internationellkonferens 
 
 
 
 

boende, resa, kursavgift/ 
anmälningsavgift : 45000 

 
 
 
 
 
 

Total: 45000  

 Stärka barnfysioterapeuter i 
andra länder 

 Betala medlemskap i IOPTP 
1 dollar/ medlem x ca 800 
medlemar 

9000 
 

Totalt: 9000 

Fortsätta utveckla hemsidan för 
smidig informationsspridning och 
kommunikation med våra 
medlemmar 
 

Att medlemarna får snabbare 
information vad som sker i 
sektionen och vad sektionen 
arbetar med 

Att vi ökar med 10% 
på medlemar i våra 
socialamediergrupper 

Ge ut digitaltidning Krumeluren 
 
Ge ut informationsbrev via våra 
kanaler (facebookgrupp, hemsida 
och medlemsutkik) 
 
Löpande utbilda sektionens 
webbredaktör. 

0 
 
 
 
 
 

2000 
Totalt: 2000  

Årsmöte Årsmötet är föreningens högst 
beslutande organ. Årsmötet 
beslutar om vilka personer 
som får förtroendeuppdrag i 
styrelsen och vad styrelsen ska 
jobba med under kommande 
året 

80% av medlemarna 
som är med på 
haboped-dagarna 
deltar på årsmötet 

Årsmötet är förlagt till förlängd 
lunch på HaboPed-dagarna, 
kostnad för lunch till alla 
årsmötesdeltagare. 120 
kr/deltagare 
 

Förtäring: 7800 
 
 
 
 

Totalt: 7800 

Styrelsemöten För att kunna förvalta  Digitala möten sker ca 8-10 Förlorad arbetsinkomst: 
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medlemmarnas beslut och 
leda sektionen. Att driva och 
utveckla sektionen framåt 
utifrån vad medlamarna vill 
 

gånger/ år 
 
2-4 heldagsmöten/ år 

10000 
Förtäring: 2000 

Resa: 25000 
Boende: 6000 
Totalt: 43000  

 Att få personer i styrelsen till 
alla poster och för att styrelsen 
ej ska ha stor omsättning på 
personer  

 Arvode för styrelsens olika 
uppdrag 

3000 ordförande/ 
sekreterare/ kassör  

1000 ledarmot 
Totalt: 12000  

Bank och redovisningskostnader Att kassör har tillgång till 
bokföringsprogram för att 
enkelt kunna skicka fakturor 
och redovisa bokföring. 

 Använder oss av banktjänst från 
Swedbank och 
bokfördingsprogrammet 
Speedledger  
Fraktkostnader för pärmar till 
revisorer 

6000 
 
 
 
 
 

Totalt: 6000 

Total summa: 477300 
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Intäkter - Övergripande 

Namn på aktivitet 
(kurs/utbildning etc) 

Plats Antal deltagare 
samt avgift 

Övrigt Budgeterade 
intäkter 

 HaboPed-dagarna 2023 Stockholm Deltagare: ca 80 
Deltagaravgiften 
är mellan 400-
3000 kr 

 Deltagaravgiften är olika beroende om du är medlem eller icke 
medlem i sektionen, student och om personen ska delta 1 eller 2 
dagar. 

Ca 50000 
 
 

Totalt: 50000  

 Kurs i Psykisk hälsa barn-unga  Stockholm  
 
Göteborg 
 
Stockholm  

Deltagare: 25 
avgift: 600 kr 
Deltagare:25 
avgift: 600 kr 
Deltagare:25 
avgift: 600 kr 

 Deltagaravgiften är olika beroende om du är medlem eller icke 
medlem i sektionen. 

Ca 15000 
 

Ca 15000 
 

Ca 15000 
Totalt: 45000 

 Digitalföreläsning om DCD  Digital Deltagare: ca 50 
Avgift: Gratis 

  0 

Total summa 115000 

 
Balans på kontot (ingående balans 2023): - 362300 

Önskar äska: 250.000 
 
 


