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Protokoll för styrelsemöte  

Distrikt Dalarna 

Mötets datum: 220322 12.00-13.00 

 

Mötets plats: Via Teams.  

 

Närvarande: Mathias Andersson, Anna Lindhe, Johanna Larsson, Anna Lundgren, 

Karin Malmberg, Ingela Derkert. 

Frånvarande:  
 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Mathias Andersson öppnar mötet.  

2. Justering av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg av information om funktionsmail, SACO-

årsmöte, avtackning Malin Grimsell samt angående mail som vi fått från 

medlemmar. 

 

3. Justerare 

Karin Malmberg. 

4. Föregående protokoll  

Flyttas fram till nästa möte.  

5. Rapporter 

  

 

6. Pågående ärenden och projekt 

Angående mail från medlemmar så skickar Malin Grimsell vidare en del mail till 

oss i styrelsen och resten till Mikael Hjerne på förbundet centralt. Vi diskuterar 
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även de oklarheter som finns nu när vi är utan förhandlingsråd. Angående 

nyanställningar så får arbetsplatsombud skriva under den fackliga delen av 

avtalet, om ej arbetsplatsombud finns är det styrelsen som ska skriva under, 

gärna ordförande. Anna Lundgren och Johanna Larsson ska ha ett möte med 

Mikael Hjerne angående en del frågor.  

 

Vi diskuterar årets lönerevision och att vår kår är prioriterad. Beslut om att 

uppmärksamma det på nytt via hemsidan och Instagram. Johanna Larsson 

ansvarar.  

 

Vi diskuterar hur vi ska gå vidare efter mötet med Åsa Dedering, Åke Kjellin 

och Helen Kastemyr. Eventuellt aktuellt med nytt möte, ny diskussion på nästa 

möte. Anna Lundgren skickar lönestatistik till Mathias Andersson så att han kan 

titta om vi kan presentera siffrorna på ett bra sätt. 

 

Ingen deltog på årsmötet för SACO. Oklart hur vi får tag i protokollet. Karin 

Malmberg frågar Malin Grimsell.  

 

Avtackning för Malin Grimsell skjuts på till den 13/4. Vi går då ut och äter 

direkt efter jobbet, samlas vid OTA 16.10. Mathias Andersson bokar bord. Karin 

Malmberg kollar så att datumet fungerar för Malin Grimsell.  

7. Ekonomi 

 

8. Övriga frågor 

 

 

9. Nästa möte 

Planeras till den 28/4 kl. 12.00-13.00. Då ska vi fortsätta diskutera hur vi ska gå 

vidare efter mötet med Åsa Dedering, Åke Kjellin och Helen Kastemyr. Även 

återkoppling från möte med Mikael Hjerne.  
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10. Mötets avslutande 

Ordförande Mathias Andersson avslutar mötet. 

 


