
Hej! 
 
Då det endast var jag och Malin på plats vid dagens styrelsemöte så bestämde vi att det fick bli ett 
mer inofficiellt möte med planering framåt istället.  
Vi inledde med att svara på en enkät från förbundet angående budgetering för facklig tid där inte 
arbetsgivaren står för lön/kostnader. Den var kortfattad och vi svarade att vi inte har lagt in något för 
detta när vi äskade pengar.  
 
Sedan började vi planera vår verksamhet för det här året utifrån den plan vi satte upp vid årsmötet: 
 
Vårterminen 

 Nätverksträff för arbetsplatsombud. Förslag på datum den 21/3 kl. 13-15. Lokal bokas i Falun, 
möjlighet att medverka via länk. Malin skickar ut inbjudan. Gemensam lunch, ersättning om 
man äter på annan ort.  

o Agenda:  
 Planera medlemsträff 
 Lägesuppdatering  
 Planera in för att politiker ska kunna följa med i verksamheten 

 

 Medlemsträff för samtliga medlemmar i distriktet. Förslag på datum den 22/5 kl. 17-19. Lokal 
bokas i Falun. Ingen anmälan krävs (drop-in), vi bjuder på smörgås, kaffe och kaka. 

o Tema/stationer 
 Tess Barrington från förbundet – Vad gör en ombudsman? (Troligen via länk) 
 Att studera vidare som sjukgymnast – Hur är det att läsa en magister? 

(Involvera nuvarande studenter) 
 Prata med distriktets förhandlingsråd – Vad är på gång nu? (Malin) 
 Arbetsplatsombud/skyddsombud – Vad innebär det att ha de uppdragen? 

(Våra AO/SO inom distriktet) 
 
Höstterminen 

 Fysioterapins dag 8/9 

 Nätverksträff för arbetsplatsombud 

 Årsmöte 
 
Vi behöver börja planera för höstens aktiviteter i god tid nu under våren. Så på ett styrelsemöte i 
mars/april tar vi upp det på dagordningen och spånar vidare. Vi behöver också fortsätta skicka ut 
infobrev till våra medlemmar med jämna mellanrum för att uppdatera dem om vad som är på gång. 
Bra om vi tar det gemensamt på nästkommande möte. 
 
Nästa styrelsemöte är torsdag den 22/2 kl. 12:00 via länk.  
 
/Anna 
 

 
 


