Bli medlem i
Sveriges Fotterapeuter

MEDLEM I FÖRBUNDET KAN TECKNA
FÖRMÅNLIGA FÖRSÄKRINGAR

STIPENDIUM

Behandlingsskadeförsäkringen är obligatorisk att teckna

um. Ansökan ska lämnas in senast den sista november före

för dig som medlem i Sveriges Fotterapeuter. Premien 145
kr/år debiteras separat, utöver din medlemsavgift, från
Arctic som är vår försäkringsförmedlare.
Arctic erbjuder även en företagsförsäkring.

Medlem i Sveriges Fotterapeuter kan ansöka om stipendidet år som stipendiet utbetalas. ”Stipendium kan sökas för
specialarbete eller studier som styrelsen anser verkar för
fotvårdens utveckling” Blankett finns på annan plats.

Oavsett om du har egen praktik, hyr in dig på en annan

KÖPA VAROR

salong, har mottagning hemma eller är ambulerande kan

Kansliet sköter försäljning av varor som kan vara lämpliga

ditt företag drabbas av en skada som kan få stora

att använda i marknadsföringssyfte. Vi säljer fasadflaggor,

ekonomiska konsekvenser. Företagsförsäkring (innehåller

dekaler, reklampennor mm. Mer information om försälj-

egendomsförsäkring, avbrottsförsäkring, ansvars-

ningen finns på annan plats.

försäkring, glasförsäkring, överfalls- och krisförsäkring,
kundolycksfallsförsäkring, rättsskydds-försäkring,
maskinförsäkring, verktygsförsäkring samt tjänsterese-

INFORMATION

försäkring) Företagsförsäkringen är anpassad för fot-

Medlem får via medlemstidning, e-post, nyhetsblad, SMS

vårdsverksamhet och kostar endast 565 kr/år.
Du kan även teckna följande förmånliga medlemsförsäkringar: Sjukavbrottsförsäkring, Sjukvårdsförsäkring och en Olycksfallsförsäkring
För att få veta mer om försäkringarna kan du gå in på
www.arctic.se/fot eller kontakta vår försäkringsförmedlare Arctic, tfn 08-746 05 60 eller e-post

fortlöpande information från förbundet.

FÖRBUNDET MEDVERKAR I ETT
FLERTAL FORUM FÖR FOTVÅRDEN
I SVERIGE
Förbundet har varit initiativtagare till Högskolegruppen
som består av representanter från patientorganisationer,

foretag@arctic.se. ”

utbildare och förbund från hela landet. Förbundet är

DELTA I KURSVERKSAMHET SOM
ARRANGERAS AV DISTRIKTEN OCH
FÖRBUNDET

förbundet vid Almedlasveckan i Visby på Gotland.

Förbundet består av 19 lokala distrikt, dessa distrikt har
ofta kursverksamhet och träffar på lokal nivå. Medlem får
fortlöpande information om verksamheten i de olika
distrikten och får anmäla sig till kurser i alla distrikt.
Kurs-verksamhet arrangeras även centralt av
förbundsstyrelsen.

ÅRSSTÄMMAN
Förbundets årliga höjdpunkt är Årsstämman som brukar
locka ungefär 200 medlemmar. På Årsstämman hålls
föreläsningar, utställning med ett fyrtiotal utställare och
mötesförhandlingar där viktiga frågor diskuteras och val
av förbundsstyrelse förrättas.

AUKTORISATION
Medlem som arbetat i 3 år som Fotterapeut kan genomgå
förbundets interna auktorisation, som hålls i november
månad varje år. Auktorisationen består av ett teoretiskt
prov och ett praktiskt prov.

remissinstans till Socialsstyrelsen. Nästa år medverkar

INTE MINST: SVERIGES
FOTTERAPEUTER, EN TRYGGHET
Att vara medlem i ett förbund ger en vi-känsla, trygghet,
en plats där man kan förkovra sig, utbyta idéer och tankar,
fråga om råd och vara med att påverka.

Välkommen som medlem i Sveriges Fotterapeuter!

