
NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi

Prptokoll fra møte i faggruppen for barne- og ungdomsfysioterapi

Møtegruppe: Styret i NFFs faggruppe for barne- og ungdomsfysioterapi
Tid: 06.04.2022 kl. 20.00-22.00
Sted: teams
Innkalt: Tonje Thon, Ina Ekker, Karoline Myklebust, Linn Helgesen, Vegard

Søberg Kristiansen, Ingunn Skogseth Stevens
Forfall:
Referent: Linn Helgesen

SAKSLISTE
Sak 25/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste, saker til eventuelt
Sakens
dokumenter:

Vedlegg: Innkalling og saksliste.

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent.
Sak 26/2022 Konstituering av nytt styre
Sakens
dokumenter:

Velkommen til nytt styremedlem Vegard Søberg Kristiansen!
Leder:               Ingunn Skogseth-Stevens
Nestleder:         Tonje Thon
Sekretœr:          Linn Helgesen
Kasserer:          Ina Ekker
Kontakt i kurs- og fagutviklingsutvalget:    Karoline Myklebust?
Webansvarlig:  Vegard Søberg Kristiansen?

Samarbeid kurs- og fagutviklingsutvalget.
Kurs- og fagutviklingsutvalget ønsker et styremedlem som kontakt i kurs- og
fagutviklingsutvalget.

Vedtak: Styret er konstituert:
Leder:               Ingunn Skogseth-Stevens
Nestleder:         Tonje Thon
Sekretœr:          Linn Helgesen
Kasserer:          Ina Ekker
Kontakt i kurs- og fagutviklingsutvalget: Karoline Myklebust
Webansvarlig: Vegard Søberg Kristiansen

Sak 27/2022 Oppsummering årsmøtet
Sakens
dokumenter:

Hva gikk bra, hva kan vi forbedre til neste gang?
(my meet, hybrid løsning, servering etc)
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Hybridløsning: litt uoversiktlig. Må ha tellkorps neste år. Det skal være mulighet for å
møte opp uanmeldt.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 28/2022 Oppsummering Fysioterapikongressen 2022
Sakens
dokumenter:

Hva fungerte, hva kan vi forbedre til neste gang?
(program, gjennomføring. vervekampanje, gaver)

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.
Sak 29/2022 Nytt medlem til kurs- og fagutviklingsutvalget
Sakens
dokumenter:

Kurs- og fagutviklingsutvalget anbefaler å utnevne Linn Daatland til kurs- og
fagutviklingskomiteen etter Kirsti Krosby.
Utvalget er satt og oppnevnt for 2 år

Vedtak: Linn Daatland utnevnes til kurs- og fagutviklingsutvalget for 2 år
Sak 30/2022 Stipendsøknader
Sakens
dokumenter:

se på delt disk- stipendsøknader 2022.
Midler til fordeling: kr. 15 000.
Alle som har fått godkjent søknaden får 50% av det de har søkt på

Vedtak: Det fordeles 50% av søknadssummen til medlemmene som har fått godkjent søknaden
Sak 31/2022 Gjennomgang av årshjul 2022-2023 og handlingplanen for 2020-2022
Sakens
dokumenter:

Gjennomgang av årshjul BUF 2022-2023 på møtet.

Vedtak: Saken utsettes
Sak 32/2022 Innspill til landsmøtesaker?
Sakens
dokumenter:

Frist 01.06.2022

Vedtak. Saken utsettes
Sak 33/2022 Forslag til møtedatoer 2022- 2023
Sakens
dokumenter:

Mai: Torsdag 19.05 digitalt kl. 20-22 (frist landsmøtesaker 1 juni og frist innspill
kursrekke 23.05)
Juni: Fredag 10.06 kl. 09-17 i Oslo med kurs og fagutviklingsutvalget deler av dagen
August: Tirsdag 30.08 digitalt  20-22
September: 21.09 digitalt 20-22
Oktober: 28.10 kl 9-17 i Oslo
Desember: fredag 09.12 halv digital dag 0830 - 12
Januar: 20.01 kl 9-17 i Oslo

Vedtak: Møtedatoer er satt
Sak 34/2022 Div. infosaker fra leder:
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Sakens
dokumenter:

● Deltatt på møte med regionledere som representant for faggruppene, for å avklare
samarbeidsrutiner.

● Kongress i barne- og ungdomsfysioterapi 2023: Bergen
● Digital fagdag: 3. november!
● Fagdag om flyktningehelse i regi av NFF.

Vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 35/2022 “Runde rundt bordet”
Sakens
dokumenter:

Litt uformelt om hva som rører seg rundt omkring der de ulike styremedlemmene er.
Som måte å bli bedre kjent på og for å finne tema som kanskje er aktuelle for styret å ta
opp videre, evt. videreformidle aktuelle tema til Tidsskrift for barne- og
ungdomsfysioterapi.

Vedtak. Styret tar informasjonen til etterretning
Sak 36/2022 Eventuelt
Sakens
dokumenter:

● Medlemsforespørsel: stipend til utenlandsopphold.. Se vedlegg i styremøtemappa.
● Hva skal det stå om oss på tidsskriftet, spør redaktør Kristine:

https://www.barneogungdomsfysioterapi.no/om-oss-ung
Styret har ikke økonomi til å dekke stipend for utenlandsopphold

Vedtak: Styret har ikke mulighet til å utbetale stipend til utenlandsopphold.
Sak 37/2022 Eventuelt: stipendsøknad fra 2021

Medlem har etterspurt stipend, men ikke levert inn rapport eller krevd inn stipend innen
fristen. Dersom stipendet allikevel skal utbetales vil det havne på feil regnskapsår fordi
medlemmet etterpurte stipendet sent. Styret stemmer over om medlemmet skal få utbetalt
pengene allikevel. 1 styremedlem erklærer seg inhabil og forlater rommet under
avstemning.
For 1
Mot 4
1 inhabil

Vedtak: Medlemmet får ikke utbetalt stipendet.
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