Distrikt Dalarna
Protokoll Styrelsemöte
Tid: 12/10–18 kl. 12:00
Plats: Tallbacken, Falu lasarett + länk
Närvarande: Anna Grundström, Karin Malmberg, Malin Grimsell, Anna Lindhe
Frånvarande: Ingela Derkert

§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 28/8-18 godkännes
§6 Information från förhandlingsrådsledamöter
Nyhetsbrev har skickats ut under september månad med information om bland annat lönearbetet
och kommande händelser i distriktet.
Medlemsträff hölls den 19/9. Begränsat intresse från medlemmarna då endast tre kom. Träffen
upplevdes dock som givande av samtliga deltagande.
Inbjudan till nätverksträff för arbetsplatsombud den 23/10 har skickats ut.
Malin har varit på avslut av årets löneöversyn i onsdags (10/10). Vi fysioterapeuter har varit en
prioriterad grupp i två år, så det är inte säkert att vi fortsatt kommer att vara det. Återkommande
diskussionsämnen är hur man ska få personal att stanna och trivas på jobbet. Vi har fått in flera
klagomål från vårdcentraler om bristande förståelse från chefer.
§7 Information från styrelsen
Den 20/9 deltog Karin på distriktordförandedag i Stockholm. Där efterfrågades en till representant
från styrelsen. Under dagen presenterades vilken information som finns att tillgå för oss i styrelsen
via förbundets hemsida. Förslag att gemensamt gå igenom vilken information som finns.
Anna G ska utbildas till ny webbredaktör under hösten.
Samtliga i styrelsen, samt revisor Helena Soling, ställer upp för nyval vid årsmötet.

§8 Uppföljning av verksamhetsplan
Ekonomisk rapport för räkenskapsåret 2018 är färdigställd av Karin. Hon skriver vidare ett förslag på
verksamhetsberättelse och skickar till styrelsen för översyn. Vi planerar att fortsätta träffa politiker i
vår verksamhet som en del i vårt påverkansarbete. Eventuellt planeras en ny medlemsträff in under
nästa verksamhetsår. Vi planerar att se över vilka aktiviteter som bäst matchar våra medlemmars
intressen och lägga fokus på dem. Nya nätverksträffar för arbetsplatsombud planeras in under nästa
verksamhetsår.
§9 Publiceringar på webbsida
Årsmöteshandlingar
§10 Ekonomisk rapport och planerade utgifter
Planerade utgifter: Nätverksträff, årsmöte
§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§12 Nästa möte
Den 7/11 kl. 12:00 via länk.
§13 Mötet avslutas

Sekreterare
Anna Grundström

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

