2018-08-20

Styrelsemöte Distrikt Halland
Datum: 2018-07-04
Plats: Varberg, Havanna
Närvarande: Jane Brandt Johansson, Heidi Henrik-Klemens, Daniel Augustsson,
Gunilla Palm
§ 1 Mötet öppnas av Jane Brandt Johansson
§ 2 Jane Brandt Johansson väljs till ordförande och sekreterare, Daniel väljs till
justerare.
§ 3 Adjungerande är Gunilla Palm
§ 4 Dagordningen godkänns
§ 5 Föregående protokoll: kommer tas upp vid nästa styrelsemöte.
§ 6 Rådsmöten:
-

Nästa distriktsrådsmöte är den 20/9 i Stockholm. Jane kommer närvara på mötet.

§ 7 Löne- och avtalsfrågor:
-

Jane har blivit kontaktad av Christina Pihlgren angående att fysioterapeuterna i
primärvården Region Halland i Varberg är missnöjda med sina löner. De önskar
få hjälp av distriktsstyrelsen för att engagera sig och skriva ihop en skrivelse till
berörda tjänstemän och politiker. De som kan från distriktsstyrelsen kommer
träffa Varbergs sjukgymnaster (primärvården RH) den 28/8 kl 16.30 på
Skansliden i Varberg.

§ 8 Intern verksamhet/uppföljning handlingsplan
-

7/9: Charlotte Chruzander och Ingrid Hultenheim Klintberg kommer att föreläsa.
Eftermiddagen kommer starta 13.30 – 16.30, i samlingssalen på Varbergs
sjukhus. Förslag på upplägg:
13.30 Styrelsen inleder med presentation etc.
13.45 Charlotte Chruzander föreläser
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Sida 2/2

14. 30 Fika
15.00 Ingrid föreläser
16.25 Styrelsen avslutar med några ord
Jane skriver en inbjudan och skickar till Agneta. Det blir ingen lunch med
politiker då de ej kan närvar så nära inpå valet. After work kommer vara på
Cibon i Varberg.
-

Kurs i arbetsrätt den 3-4/10. 3 personer är anmälda hittills.

-

Årsmötet är planerat till 14/11 Varbergs sjukhus. Jane tar kontakt med Maud
Arndorw så att hon kan komma till mötet och prata om Renée Eanders
hjälpfond. Jane kontaktar Magdalena om att boka lokal.

§ 10 Ekonomi:
-

Fredrik som skulle ta över som kassör efter Heidi avböjer uppdraget. Heidi
stannar kvar som kassör fram till årsmötet. Därefter måste ny kassör ta över då
Heidi kommer avgå.

§ 11 Inkomna skrivelser: inga
§ 12 Webb/facebook sidan: inget nytt
§ 13 Övrigt: inget att ta upp
§ 14 Nästa styrelsemöte: 28/8 kl 17.30 i Varberg (hemma hos Heidi, efter mötet med
Varbergs sjukgymnaster).

