Protokoll för styrelsemöte
Distrikt Dalarna
Mötets datum: 220114 12.00-13.00
Mötets plats: Via Teams.
Närvarande: Mathias Andersson, Malin Grimsell, Anna Lindhe, Johanna Larsson,
Anna Lundgren, Karin Malmberg.
Frånvarande: Ingela Derkert

1. Mötets öppnande
Ordförande Mathias Andersson öppnar mötet.
2. Justering av dagordning
Dagordningen godkänns med tillägg av årsmötet, inför möte med Åsa Dedering,
förhandlingsrådsposten samt angående covidvaccin-bevis.
3. Justerare
Karin Malmberg.
4. Föregående protokoll

5. Rapporter

6. Pågående ärenden och projekt
Rapport från regionalt förhandlingsråd Malin Grimsell angående krav på covidvaccin som kommer börja gälla inom regionen från 1/2 2022. Viktigt att tänka
på är att arbetsgivaren får fråga angående detta men får ej registrera det på något
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sätt p.g.a. GDPR. Regionen ska göra en stor risk- och konsekvensanalys
angående detta och den håller på att göras nu. Rutiner ska också tas fram av
regionen. För varje ovaccinerad anställd ska en risk- och konsekvensanalys
göras och därefter en handlingsplan. Handlingsplanen ska i första hand omfatta
omplacering men kan innebära avslut i yttersta fall. Flera har hört av sig med
frågor till Malin.
Vi behöver försöka lösa förhandlingsrådfrågan. Beslut om att skicka ut
personliga mail med fråga, Johanna Larsson och Anna Lundgren fixar. Anna
Lindhe kan tänka sig men vill ha någon med sig. Mathias Andersson kontaktar
HR på regionen för att hitta nyanställda och försöka rekrytera dessa. Vi tänker
också att vi ska lägga ut på instagram igen. Malin Grimsell skriver ihop
arbetsbeskrivning för regionalt förhandlingsråd.
Inför årsmötet är lokal bokad, kallelse har gått ut och det står på hemsidan.
Vi pratar igenom inför möte med Åsa Dedering. Det kommer vara ett kort möte
på 45 minuter. Vi tänker att vi börjar med kort presentation och att vi är
intresserad av vad de tänker om fysioterapeuternas roll i framtiden inom
regionen. Mathias har koll på frågor till mötet. Vi får försöka lyssna på vad som
sägs. Vi pratar också om sparkrav på vårdcentraler trots köer och att vi ska ha
med det i bakhuvudet. Vi kollar över medlemsantalet och ser att vi har 329
medlemmar i Dalarna. Ett överslag så arbetar kanske cirka 200 i regionen och
100 på Fysioterapin Dalarna.

7. Ekonomi
Det mesta är klart inför årsmötet men väntar på svar från banken för att göra
klart den ekonomiska.
8. Övriga frågor

9. Nästa möte
Först och främst möte den 2/2 med Åsa Dedering. Den 10/2 är det årsmöte.
10. Mötets avslutande

