
Årsmöte för sektionen för onkologisk och palliativ fysioterapi den 17 mars 2016  

Plats: Stockholms sjukhem 45 pers. närvarande.  

 

1. Mötet öppnas av Karin Larsen. 

2. Mötet förklaras behörigt utlyst. 

3. Till ordförande väljs Jessica Nordlander. 

4. Till sekreterare väljs Maja Teepe Ivarsson.  

5. Camilla Crafoord och Sofia Jarlbring väljs till justerare och rösträknare. 

6. Justering av röstlängd. 

7. Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

8. Dagordningen för dagens möte godkänns. 

9. Styrelsens verksamhetsberättelse. Vice ordförande Karin Larsen går igenom denna. 

10. Ekonomisk redovisning för räkenskapsåret. Eeva Europe redovisar för sektionens ekonomi 

under det gångna året.  Sektionen har en god ekonomi.  

11. Revisionsberättelsen läses upp av Ann-Charlotte Reisberg och inga anmärkningar görs.  

12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Detta ges samfälligt av de närvarande.  

13. Verksamhetsplan och budget för 2016. Vice ordförande Karin Larsen läser upp denna. Det 

kommenteras att medverkan fysioterapi 2016 måste bli förberedelse till fysioterapi 2017 

eftersom kongressen hålls vartannat år. Vidare frågor som dök upp:  

- Frågor kring NRPV´s roll inom sektionen. Eeva Europe förklarar att vi som sektion är 

medlem i NRPV.  

- Pekningsadress förklaras av Linda Löfbom som vårt privata domännamn under 

fysioterapeuterna. Detta är något vi betalar för per år för att ha och redovisas i den 

ekonomiska årsredovisningen.   

- Diskussion kring vad de nya stipendierna ska gå till. Förhoppningen uttalas att det ska 

vara ett brett ansökningsområde på olika nivåer av utbildning/fortbildning. Jessica 

Nordlander föreslår att undersöka vad andra sektioner gjort vad gäller regler och 

strukturer kring stipendier. Styrelsen kommer utforska detta.  

14. Val av ledamöter. Vi har nu tre avgående ledamöter, Linda Löfbom, Eeva Europe och Maria 

Pliakas. Fiona Cameron har varit valberedningen och föreslår Charlotte Werner som 

kandidat.  Fiona själv anmäler sig också som intresserad. Sofia Jarlbring anmäler sig även hon, 

med reservation för val för ett år i taget (Mandat för 2 år). Dessa tre väljs samfälligt av 

årsmötet som nya deltagare i styrelsen.  

15. Val av revisorer. Sittande revisorer väljs om för ett år.  

16. Val av valberedning. För Stockholmsregionen väljs Anette  Berghammer och för utanför 

Stockholm väljs Jessica Nordlander.  

17. Val av plats utbildningsdagar nästa år. Ingen anmäler sig under mötet. Sektionen för Kvinnors 

hälsa har sin styrelse i Göteborg och Jessica Nordlander föreslår ett eventuellt samarbete. 

Frågan om att ha det i Stockholm med omnejd igen tas upp eftersom det ligger mitt i landet 

och är nåbart för många. Vi beslutar att styrelsen får arbeta vidare med detta och uppdatera 

medlemmarna.  

18. Övriga frågor.  



 Hur kan vi föra över värdet av fysioterapi som mätbart värde, till exempel 

standardiserade kvalitetsindikatorer?  Kan vi lära oss av andra som kommit längre? 

Frågan kan inte besvaras nu men kommer att tas upp i eftermiddag med Stefan Jutterdal.  

 Fråga från Ida Kekonius kring att bli specialist inom palliativ fysioterapi. Hon undrar om 

styrelsen skulle kunna vara behjälplig med detta. Eeva Europe svarar att styrelsen inte 

jobbar med detta, men att det är ett bra initiativ. Även detta är en fråga som kan tas med 

Stefan Jutterdal.  

 

19. Mötes förklaras avslutat. 

 

 

 


