Distrikt Dalarna
Protokoll Styrelsemöte
Tid: 15/2–19 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 15/1-19 godkännes
§6 Information från förhandlingsrådsledamöter
Malin har skrivit på löneöverläggningsprotokollet, vilket innebär att arbetsgivare och facket har
kommit överens om hur löneprocessen ska gå tillväga. Det kommer fortsatt vara individuell
lönesättning inom Region Dalarna. Protokollet har skickats vidare till vår centrala ombudsman för
översyn och kommentarer.
Den 21-22 mars är det Förhandlingsrådsdagar i Stockholm. Malin deltar och kommer då ha möjlighet
att träffa vår nya ombudsman Katarina Skarin Ebenstrand.
Då vi upplevde det som väldigt positivt att ta emot praktiserande politiker i vår verksamhet planerar
vi att göra detta även i år. Önskvärt är att någon från primärvården kan ta på sig detta tillsammans
med Malin. Hon tar kontakt med Primärvårdsrehab i Falun och hör om intresse finns.
§7 Information från styrelsen
Karin har tackat nej till att delta på Distriktsrådsdagarna den 21 mars då det krockar med Malins
deltagande på Förhandlingsrådsdagarna. Detta då de arbetar kliniskt inom samma verksamhet.
Det finns ett behov av arbetsplatsombud och skyddsombud inom verksamheterna på Falu lasarett då
det lokala arbetsplatsombudet går på föräldraledighet och uppdraget som skyddsombud är vakant

sedan tidigare. Malin och/eller Karin planerar att besöka arbetsplatsträffar för att försöka rekrytera
personer till uppdragen. Anna G skriver ihop ett förslag på utskick gällande detsamma.
Nu finns en länk till vår hemsida på Region Dalarnas interna sida, och dokumentet med felaktiga
kontaktuppgifter är borttaget.
Vi planerar att lägga upp kontaktuppgifter till våra lokala arbetsplatsombud på vår hemsida. Anna G
tar kontakt med de som finns registrerade via förbundet och hör om det är ok att publicera deras
kontaktuppgifter.
§8 Uppföljning av verksamhetsplan
Nätverksträff för arbetsplatsombud den 1 april. En anmäld än så länge.
Fortsatt planering av facklig grundkurs.
§9 Publiceringar på webbsida
Nästa styrelsemöte läggs in i kalendarium
Protokoll styrelsemöte 190215
Uppdatera information om grundkurs
Kontaktuppgifter till arbetsplatsombud
§10 Ekonomisk rapport och planerade utgifter
Planerade utgifter: Nätverksträff arbetsplatsombud (lunch + ev reseräkningar)
§11 Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§12 Nästa möte
Den 10/4 kl. 12:00 via länk.
§13 Mötet avslutas

Sekreterare
Anna Grundström

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

