
 
 

Distrikt Dalarna 

Protokoll Styrelsemöte 

Tid: 27/4–18 kl. 12:00 

Plats: Tallbacken, Falu lasarett 

Närvarande: Anna Grundström, Karin Malmberg, Malin Grimsell, Anna Lindhe 

Frånvarande: - 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

1) Ordförande – Karin Malmberg  

2) Sekreterare – Anna Grundström 

 

§3 Styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen konstateras beslutsmässig 

 

§4 Godkännande av dagordning 

Dagordning godkänns 

 

§5 Föregående protokoll 

Protokoll för styrelsemöte 8/3-18 godkännes 

 

§6 Information från förhandlingsrådsledamöter 

Malin har varit i Stockholm på förhandlingsrådsdagar 16-17/3. Diskussioner fördes kring samarbetet 

mellan sektionerna och distrikten, och vilket stöd behöver förhandlingsråden från förbundet centralt. 

Då det är valår var flertalet politiker inbjudna.  

Malin har mailat arbetsplatsombud i Gagnef angående att ta med sig i en politiker i verksamheten, 

avvaktar svar.  

Fysioterapeuter inom primärvården får inte sjukskriva patienter enligt beslut från landstinget.  

 

§7 Information från styrelsen 

Ingela Derkert pausar sitt deltagande i styrelsen. 

 

§8 Uppföljning av verksamhetsplan 

Informationsbrev utskickat i april. Positiv feedback från medlemmarna i distriktet.  

Nätverksträff för arbetsplatsombud hölls den 21/3 i Falun med sex deltagare. Uppskattas av 

arbetsplatsombuden, önskvärt att träffarna fortsätter kontinuerligt.  

 



 
 
Medlemsträff planeras till den 22/5. Malin har bokat lokal på Kompetenscenter på Falu lasarett. 

Karin och Anna L fixar fika. Planerade stationer:  

- Vad gör en ombudsman? – Tess Barrington från förbundet (Malin har kontaktat – Ok!) 

- Hur är det att läsa en magister? – Fysioterapeuter som läser på arbetstid (Malin kontaktar) 

- Vad är på gång inom distriktet? – Malin Grimsell, förhandlingsråd 

- Vad innebär det att vara arbetsplatsombud/skyddsombud? – Lokala AO/SO (Malin kontaktar) 

 

Malin skriver ihop en inbjudan och skickar till resten av styrelsen för översyn. Anna G skickar sedan ut 

till distriktets medlemmar.  

 

Planering inför hösten: 

 Fysioterapins dag 8/9. Styrelsen planerar att finnas tillgängliga på Stora torget i Falun. Malin 

hör med Tess om det finns några T-shirts som vi kan använda.  

 Nätverksträff för arbetsplatsombud – förslag tisdag den 23/10 kl. 13-16 + lunch 

 Årsmöte – förslag onsdag 28/11 kl. 16:30-18:00 inkl. middag (Malin bokar Kompetenscenter) 

 Vi planerar att skicka Anna L på grundkurs under hösten 

 

§9 Publiceringar på webbsida 

 Protokoll föregående styrelsemöte 

 Nästa styrelsemöte läggs in i kalendarium 

 Medlemsträff läggs in i kalendarium 

 Fysioterapins dag läggs in i kalendarium 

 Årsmöte läggs in i kalendarium 

 

§10 Ekonomisk rapport och planerade utgifter 

Planerade utgifter: Medlemsträff, eventuella reseutlägg + övernattning  

 

§11 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

 

§12 Nästa möte 

Den 12/6 kl. 12:00 via länk.   

 

§13 Mötet avslutas 

 

Sekreterare 

Anna Grundström   

 

Protokollet justeras av samtliga deltagare vid efterföljande styrelsemöte och före publicering samt 

arkivering. 


