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Hej! 
 
Nedan följer information från distriktsstyrelsen i Dalarna. 
 
Distriktets SACO-råd slutar nu i april och vi söker en ersättare som representant till de centrala MBA-
grupperna. Är det någon som är intresserad så är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen. Bifogar 
kallelse och dagordning till SACO-rådets årsmöte den 20 mars. 
 
En inbjudan till nätverksträff kommer att skickas ut till samtliga arbetsplatsombud i distriktet under 
den här veckan. Inbjudan kommer att skickas till den mailadress man har registrerad på förbundets 
hemsida. Är det någon som inte får ett mail om detta, men som är arbetsplatsombud, kan det hända 
att ens förtroendeuppdrag inte är anmält till förbundet. Skulle det vara så är det bara att höra av sig 
till mig så fixar vi det. Och skulle det vara tvärtom, att man får ett mail och inte längre är verksam 
som arbetsplatsombud så kan man avregistrera sig via länken nedan: 
 
http://www.bwz.se/lsr/b.aspx?vi=12&vid=8&ucrc=5182328D 
 
Vid årsmötet i november klev Ingela Derkert på som distriktsstyrelseledamot och representerar 
Landstinget Dalarna i Mora. Detta är vi mycket glada för och välkomnar Ingela in i styrelsen. Vi saknar 
dock fortfarande en ordförande, och skulle gärna se ledamotsrepresentanter från andra 
verksamheter än landstinget. Vid årsmötet togs beslutet att styrelsen när som under 
verksamhetsåret får tillsätta vakanta poster, så är det någon som är intresserad så är ni mer än 
välkomna att höra av er. I distriktet saknas det även en valberedning inför nästa årsmöte och val av 
styrelse.  
 
Fysioterapeuterna har lanserat en ny webbplats som fungerar lika bra oavsett om du använder dator, 
surfplatta eller mobiltelefon. Besök den gärna och se vad ni tycker. Vi i Distrikt Dalarna arbetar för att 
bli mer aktiva på vår egen sida (länk nedan) och planerar att under verksamhetsåret kontinuerligt 
uppdatera med information och planerade aktiviteter.     
 
http://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Dalarna/ 
 
I vår verksamhetsplan för 2017 har vi lagt in att det ska anordnas en medlemsträff i länet. Vi tar 
tacksamt emot idéer och tankar om vad ni önskar att en sådan träff ska innehålla. Det kan vara allt 
från föreläsningar inom aktuella ämnen till att bara få prata med andra medlemmar i länet över en 
kopp kaffe.  
 
Hälsningar 
/Distriktsstyrelsen 
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