
 

 

 

 

 

 

 

 

Distrikt Dalarna 

Protokoll Styrelsemöte 

Tid: 25/1 2021 12.00-13.00  

Plats: Tallbacken, Falu Lasarett 

 

Närvarande: Karin Malmberg, Malin Grimsell, Anna Lundgren, Anna Lindhe, Mathias 

Andersson. 

Frånvarande: Ingela Derkert, Johanna Larsson. 

 

§1 Mötet öppnas. 

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

1. Ordförande: Mathias Andersson 

2. Sekreterare: Anna Lundgren 

 

§3 Styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen konstateras beslutsmässig. 

 

§4 Godkännande av dagordning 

Dagordning godkänns med tillägg av en punkt från Mattias Andersson och Malin Grimsell. 

 

§5 Föregående protokoll 

Gås igenom och godkänns. 

 

§6 Information från förhandlingsrådsledamot 

Malin Grimsell har frågat förhandlingschefen Jenny Forselius om löneöversynen och den ska 

komma igång någon gång under januari/februari. Risk för man inte hinner klart med denna till 

sista mars. 

 

Malin Grimsell från fysioterapeuterna och Anneli för arbetsterapeuterna har vid MBA för 

hälso-och sjukvård ställt frågan kring hur man ser på rehabilitering i region Dalarna och hur 

den ska fungera. Om det verkligen är god och lika vård inom regionen. Malin Grimsell 

funderar även på att ställa samma fråga från fysioterapeuterna ang psykiatrin och frånvaro av 

sjukgymnaster där.  

Malin Grimsell informerar om att man kommer göra 2 st framställan: 
1) Framställan ang bissyssla inom primärvården. 
2) Framställan om att man ej får omvandla sjukgymnast/fysioterapeuttjänster då man 

annonserar. 



 

 

 

Malin har även på Corona-MBA börjat ställa frågan kring hur dom tänker kring 

rehabilitering/rehabplatser nu framöver då 2.a vågen lägger sig och de svårast sjuka är i behov 

av rehabilitering. 

 

§7 Information från styrelsen 

 

§8 Uppföljning av verksamhetsplan 

Malin Grimsell kommer bjuda in till nätverksträff. Preliminärt datum bokas till 21/4-21 

mellan kl 13-16. Virtuella rummet bokas också, samt rum Regnbågen för oss som är på plats i 

Falun. 

 

§9 Ekonomisk rapport och planerade utgifter 

Bordläggs till nästa möte. 

 

§10 Övriga frågor 

Mattias har meddelat sin post centralt och ska delta på en utbildningsdag inom förbundet 5/2. 

Mattias Andersson ska samtala med Johanna Larsson om publikationer på hemsidan. 

 

§11 Nästa möte 

Måndag 15/3 kl 12-13. 

 

§12 Mötet avslutas 

 

Sekreterare 

Anna Lundgren  

 

Justering av protokollet: Anna Lindhe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

BILAGA  

Föregående protokoll 

 

 

 

 

 

 

Distrikt Dalarna 
Protokoll Styrelsemöte 

Tid: 14/12 2020. 12.00-12.55. 

Plats: Tallbacken, Falu Lasarett 

 

Närvarande: Johanna Larsson, Karin Malmberg, Malin Grimsell, Anna Lundgren, Anna 

Lindhe, Ingela Derkert Mathias Andersson 

Frånvarande:  

 

§1 Mötet öppnas. 

 

§2 Val av mötesfunktionärer 

1. Ordförande: Karin Malmberg 

2. Sekreterare: Johanna Larsson 

 

§3 Styrelsens beslutsförhet 

Styrelsen konstateras beslutsmässig. 

 

§4 Godkännande av dagordning 

Dagordning godkänns. 

 

§5 Föregående protokoll 

Gås igenom och godkänns. 

 

§ 6 Konstituerande av styrelsen 

Konstituerande av styrelsen beslutas och godkänns enligt nedan:  

Malin Grimsell – förhandlingsråd  

Karin Malmberg – kassör 

Johanna Larsson – sekreterare 

Mathias Andersson – ordförande  

Anna Lindhe – ledamot  

Anna Lundgren – ledamot 

Ingela Derkert – ledamot  

 



 

 

Mathias Andersson tar på sig att kolla om distrikt Dalarna har någon funktionsbrevlåda samt 

vad det innebär med ordförandeposten enligt förbundets stadgar. Han tar även reda på om 

posterna behöver anmälas till förbundet.  

 

§7 Information från förhandlingsrådsledamot 

Malin Grimsell har skrivit ett nyhetsbrev som ska skickas ut till medlemmarna i Dalarna. 

Brevet gås igenom och godkänns med några små ändringar och tillägg.  

Löneöversynen för nästa år har inte startats ännu, vilket den borde. Malin Grimsell har skickat 

fråga angående det till ansvarig förhandlingschef.  

 

§8 Information från styrelsen 

 

§9 Uppföljning av verksamhetsplan 

 

§10 Ekonomisk rapport och planerade utgifter 

Kassören ska äska pengar då de för tillfället är slut. 

 

§11 Övriga frågor 

Diskussion kring bemanningsläget på Mora Lasarett. Det finns en osäkerhet kring vilka 

tjänster som tillsatts och om tjänster försvunnit. Det tas upp på MBA av arbetsplatsombuden.  

 

§12 Nästa möte 

25/1 2021, 12.00-12.55. Tallbacken, Falu Lasarett. 

 

§13 Mötet avslutas 

Karin Malmberg avslutar mötet.  

 

Sekreterare 

Johanna Larsson 

 

Justering av protokollet: Anna Lundgren 

 

  

 

 


