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Distrikt Dalarna 

Verksamhetsberättelse 2020 

Period: 2019-10-01 – 2020-09-30 

 

Styrelsen har bestått av: 

Johanna Larsson, sekreterare 

Karin Malmberg, kassör  

Malin Grimsell, förhandlingsrådsledamot 

Ingela Derkert, ledamot 

Anna Linde, ledamot 

Anna Lundgren, ledamot 

 

Valberedning 

Maria Hudson 

 

Revisorer 

Helena Soling 

Fredrik Berglund 

 

Händelser och aktiviteter i distriktet under verksamhetsåret 

Årsmöte hölls den 3 december 2019 och 7 medlemmar närvarade. Vid mötet omvaldes Karin 

Malmberg (kassör), Ingela Derkert (ledamot) och Anna Lindhe (ledamot). 

Johanna Larsson (sekreterare) och Anna Lundgren (ledamot) valdes in i styrelsen. Anna Grundström 

avgick som sekreterare. Det har inte heller under detta verksamhetsår funnits någon ordförande i 

distriktsstyrelsen.  

Under verksamhetsåret har sju styrelsemöten hållits. 

Den 11-12 mars arrangerades en facklig kurs på hemmaplan med en Tess Barrington från förbundet 

centralt som kursledare. Ca 20 medlemmar deltog och innehållet i kursen var en ett urval av viktiga 

bitar från både grundkurs och arbetsrättskurs. 

Nätverksträffar för arbetsplatsombuden genomfördes 9 oktober -19 och kommer genomföras 18/11-

20 via länk pga coronarestriktioner.  

Malin Grimsell har medverkat via länk på förhandlingsrådets möten i Stockholm under våren och 

hösten. Malin, vårt förhandlingsråd,  har medverkat även i SACO-rådet i Regionen och hon sitter som 

representant i MBA för Regionledningen. 

Lönerna för 2020 skrevs på i april.  
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1 st nyhetsbrev har skickats ut under verksamhetsåret och vi planerar att fortsätta skicka ut dem då 

de uppskattas mycket. 

På fysioterapins dag den 8 september stod vi med ett bord utanför Falu lasaretts huvudentré och 

delade ut skriftligt material  om fysioterapeuter och fysisk aktivitet samt svarade på frågor om yrket 

mm. Dessutom hade en tävling anordnats med fina priser. Vi hade också lagt ut material och satt upp 

planscher på olika ställen på sjukhuset. 

Vi vill tacka våra medlemmar för deras engagemang och ser fram emot ett fortsatt samarbete under 

nästa verksamhetsår! 

 

Den 11 november 2020 

Styrelsen  


