Protokoll för styrelsemöte
Distrikt Dalarna
Mötets datum: 220623 12.00-13.00.
Mötets plats: Via Teams och nere på Fysioterapin Falun.
Närvarande: Mathias Andersson, Anna Lindhe, Johanna Larsson, Anna Lundgren,
Ingela Derkert, Karin Malmberg (kommer sent).
Frånvarande:

1. Mötets öppnande
Ordförande Mathias Andersson öppnar mötet.
2. Justering av dagordning
Dagordningen godkänns.
3. Justerare
Anna Lundgren.
4. Föregående protokoll
Gås igenom och godkänns.
5. Rapporter
Arbetsplatsombud nere på fysioterapin har gjort en löneenkät som medlemmar
på deras arbetsplats fyllt i. Det som sticker ut är att de som var utan chef saknade
återkoppling på lön jämfört med den grupp som hade chef. Vissa saknade även
en motivering till lön.
Vi har fått mail från SACO-ordförande angående att det finns utbildningar att
gå, den 22/9, 13/10 eller 19/10 (halvdagsutbildning). Mathias mailar ut inbjudan
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till styrelsen. Vi har också fått ett protokoll från förra SACO-mötet. Nästa möte
är den 6/9. Frågan ställs hur många som får gå, Mathias ställer frågan.
6. Pågående ärenden och projekt
Svar har kommit från Laura Rautiainen. Fler kan dela på posten regionalt
förhandlingsansvarig. Angående ersättning för de som är förhandlingsråd ska
hon återkomma. Hon svarar också att hon inte fått någon kännedom angående de
tankar som lyfts om arbetsgivaren följt prioriteringen eller inte i löneprocessen.
Vi svarar på mailet.
Vi skickar även mail till HR för att få ut lönelistorna för förra året och det här
året.
7. Ekonomi

8. Övriga frågor
Planering inför Fysioterapins dag den 8 september. Vi beställer goodie-bag som
vi kan dela ut, Mathias beställer 60 st.
Vi har fått mail av Anna Duvander (arbetar som privat fysioterapeut) om att hon
gärna deltar i möten med politiker och tjänstemän. Vi skickar tillbaka en fråga
om hon vill vara med som en del i styrelsen.
Vi har fått mail från en som vill ha hjälp med hennes avtal. Mathias har svarat
med önskan om att förtydliga frågan, men ej fått svar efter det.
9. Nästa möte
2 september 12.00-13.00.
10. Mötets avslutande
Ordförande Mathias Andersson avslutar mötet.

