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Innkalling   STYREMØTE NFF REGION SØR-ØST  

2. mars 

Tid:  Kl. 19.30-21.00  

Sted: Teams møte med Sissel, Morten, Heidi, Silje og Håkon 

 

Sak11/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakens dokumenter: Sendt ut på epost  

Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

  

Sak1 2/22 Orientering fra Regionleder 

Sakens dokumenter: Muntlig 

Forslag til vedtak Muntlige innspill tas til orientering 

  

Sak 3/22 Orientering fra styremedlemmer 

Sakens dokumenter: Muntlig  

Forslag til vedtak Muntlige innspill tas til orientering 

  

Sak 4/22 Årsmøtesaker 

Sakens dokumenter Sendt ut på epost 

Forslag til vedtak Tas til orientering 

Ref:  Alle årsmøtepapirer lagt ut . En bruker MyMeet.  

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-

Soer-OEst/AArsmoeter/AArsmoetet-i-NFF-region-Soer-OEst-

2022-holdes-paa-Teams-onsdag-9.-mars 

 

Sak 5/22 Forbundsstyresaker 

Sakens dokumenter: Sendt ut på epost 

Forslag til vedtak Innspill tas med til FS 

Ref: -Autorisasjonssaken skal opp torsdag 3 mars.  

-Hoved tariffoppgjør 2022 

-Verdenskongressen i fysioterapi 2023 er tilbake i Dubai. En ser 

fortsatt at mange ønsker at verdenskongressen ikke blir arrangert i 

Dubai. Kommer som sak til Hovedlandsmøte i november 2022. 

Sak 6/22 Aktivitetsplan 

Sakens dokumenter: Innspill til aktiviteter/temadager/webinarer, se epost 

Forslag til vedtak Innspill tas med til nærmere aktivitetsplan med datoer. 

Ref:  Mange spennende kurs og fagdager som en jobber med å få 

arrangert i regionen. Regionleder Sissel er i kontakt med ulike 

foredragsholdere som ønsker å bidra med kurs og fagdager 

innenfor et bredt spekter med temaer i regionen. Disse vil bli 

arrangert på ulike lokalisasjoner i regionen, samt at det også vil bli 

arrangert webinarer.  

Sak 7/22 Autorisasjonssaken 

Sakens dokumenter Diverse info sendt ut til medlemmer, samt på fysio.no 

 og FB 

https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Soer-OEst/AArsmoeter/AArsmoetet-i-NFF-region-Soer-OEst-2022-holdes-paa-Teams-onsdag-9.-mars
https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Soer-OEst/AArsmoeter/AArsmoetet-i-NFF-region-Soer-OEst-2022-holdes-paa-Teams-onsdag-9.-mars
https://fysio.no/Forbundsforsiden/Organisasjon/Regionene/Region-Soer-OEst/AArsmoeter/AArsmoetet-i-NFF-region-Soer-OEst-2022-holdes-paa-Teams-onsdag-9.-mars
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Forslag til vedtak Muntlige innspill tas til orientering 

 NFF har brukt mye ressurser på denne saken og det blir spennende 

å se hva som blir vedtatt torsdag 3 mars og på vedtak som skal 

gjøres 8. mars. Dessverre er ikke kunnskapen til våre fremste 

folkevalgte på hva fysioterapi og manuellterapeuter er helt tilstede 

på tross av mye informasjon og påvirkning.  

Sak 18/22 Eventuelt 

Sakens dokumenter Muntlig informasjon om brev fra stastsforvalteren i Vestfold og 

Telemark om lovverk vedrørende fysioterapeuter og 

injeksjonsbehandling, samt kontakt regionleder har hatt med NRK 

Vestfold og Telemark samt Sandefjords blad. 

Forslag til vedtak Informasjon tatt til orientering 

  

 


