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§1 Mötet öppnas.
§2 Val av mötesfunktionärer
1. Ordförande: Mathias Andersson
2. Sekreterare: Johanna Larsson
§3 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen konstateras beslutsmässig.
§4 Godkännande av dagordning
Tillägg i form av att diskutera hållbarhetsfrågor inom förbundet. Tillägg och dagordning
godkänns.
§5 Föregående protokoll
Gås igenom och godkänns.
§6 Information från förhandlingsrådsledamot
Malin Grimsell information om att löneöversynen är igång, dock oklart vad som gäller i år.
Har inte varit något centralt möte inledningsvis som det brukar vara, Vi har fått enkät från
regionen om vad vi tycker är viktigt för fysioterapeuter som har fyllts i och skickats in. Man
arbetar inom alla fackförbund för att ersätta det medbestämmandeavtal som finns från 1992.
Det är fortsatt MBA-covid varje vecka som Malin deltar på. Malin vill ha hjälp i arbetet med
löneöversyn, fråga har gått till styrelsen samt ska skickas ut till arbetsplatsombuden också.
§7 Information från styrelsen

Frågan om miljöcertifiering väcks av styrelsens ordförande. Det ska ansökas innan
midsommar och innebär ett utbildningstillfälle. Vidare diskussion kommer föras angående
detta.
§8 Uppföljning av verksamhetsplan
§9 Ekonomisk rapport och planerade utgifter
§10 Övriga frågor
Förbundets nya ordförande Cecilia Winberg gästar och berättar om förbundets mål och det de
vill arbeta med. Vi presenterar oss i styrelsen och Cecilia presenterar sig. Cecilia har
bakgrund främst inom öppenvårdsarbete inom neurologi och fackligt arbete i stort sett hela
hennes yrkesliv. Beslut har tagits i styrelsen centralt att arbete för dessa fyra propositioner:
- Fysioterapeuten i samhället (ex. Agenda 2030, Barnkonvention, personcentrerad
fysioterapi).
- Fysioterapi i omställning för framtid (både internationell och nationellt.
Kompetensutveckling, förlängd grundutbildning etc. specialistordningen).
- En organisation för framtidens medlemmar (ex villkor för anställd, chef, företagare,
lön, arbetsvillkor o.s.v.).
- Stadgar och etiska regler.
Verksamhetsplan visas med prioriterade områden; agenda 2030, framtidsutredning,
omställning, kompetens och karriär samt avlat & förhandling.
Det diskuteras också hur fler ska engageras i förbundet. En åtgärd de tänker sig är att göra
utbildningarna mer lättillgängliga. Påverkansarbete diskuterar också. Vi får använda
information som hon skriver om på bloggen.
Cecilia svarar på frågor från oss. Hon vill verka för ett lösningsfokuserat förbund och jobba
tillsammans hela förbundet. Ansvarsfördelningen ute på sektioner, distrikt samt centralt ska
ses över. Hon ser att det fackliga + professioner går hand i hand men vill att det fackliga ska
ta en större del.
Cecilia förklarar varför hållbarhetsstrategin lyfts i förbundet så tydligt. Beror på Agenda 2030
och att förbundet vill vara med på den bollen tidigt.
§11 Nästa möte
22/4 12.00-13.00
§12 Mötet avslutas
Sekreterare
Johanna Larsson
Justering av protokollet: Ingela Derkert

