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Protokoll för styrelsemöte  

Distrikt Dalarna 

Mötets datum: 210608 12.00-13.00 

 

Mötets plats: Tallbacken, Falu Lasarett. 

 

Närvarande: Mathias Andersson, Malin Grimsell, Johanna Larsson, Karin Malmberg, 

Anna Lundgren. 

Frånvarande: Anna Lindhe, Ingela Derkert. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Mathias Andersson öppnar mötet. 

2. Justering av dagordning 

Dagordningen godkänns utan tillägg. 

3. Justerare 

Karin Malmberg. 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

5. Rapporter 

Rapport från förhandlingsråd Malin Grimsell: Fortsatt jobb med nytt 

samverkansavtal. Det som sker härnäst är att framförallt HR ska göra en plan för 

implementering av nya avtalet. Avtalet ska gälla från januari-22.  

Löneöversynen är också under arbete.  

Malin Grimsell sitter med i grupp för facket centralt som arbetar för att det ska 

finnas övergripande yrkanden som kan användas i löneprocessen av 

förhandlingsråd oavsett distrikt. Ny hälso- & sjukvårdsdirektör tillsätts till 

augusti, Åsa Dedering, som är fysioterapeut i botten,.  
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6. Pågående ärenden och projekt 

Fortsatt arbete med hållbarhetscertifieringen. Kräver att vi fyller i ett dokument 

samt deltar på en föreläsning.  

Diskussion kring att bjuda in politiker och nya hälso- & sjukvårdsdirektören till 

möten med styrelsen i höst. Detta för att försöka påvisa vad en 

fysioterapeut/sjukgymnast gör samt påpeka lönesituationen för fysioterapeuter.  

 

7. Ekonomi 

Ekonomin under kontroll enligt kassör Karin Malmberg. Vi har nyligen fått 

tillskott från förbundet centralt.  

 

8. Övriga frågor 

Under fysioterapi 2021 i höst kommer en föreläsning vara angående hållbarhet. 

Går vi på den räcker det för hållbarhetscertifieringen. Mathias Andersson ska 

kolla om förbundet centralt kan stå för anmälningsavgiften för någon ur 

styrelsen eller inte. Mathias kommer också ringa runt till oss i styrelsen för att 

hitta någon som är ansvarig för hållbarhetscertifieringen.  

 

9. Nästa möte 

27/8 12.00-13.00. 

10. Mötets avslutande 

Ordförande Mathias Andersson avslutar mötet.  

 


