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Protokoll för styrelsemöte  

Distrikt Dalarna 

Mötets datum: 211011 12.00-13.00 

 

Mötets plats: Tallbacken, Falu Lasarett samt via Skype. 

 

Närvarande: Mathias Andersson, Malin Grimsell, Anna Lindhe, Ingela Derkert, 

Johanna Larsson, Anna Lundgren, Karin Malmberg. 

Frånvarande: 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Mathias Andersson öppnar mötet.  

2. Justering av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg av årsmötet, löneöversynen, antal mail som 

inkommit, förhandlingsrådsposten samt studiecirkeln.  

 

3. Justerare 

Anna Lindhe 

4. Föregående protokoll  

Vi går  igenom och godkänner protokollet  

 

5. Rapporter 

Diskussion kring de mail som inkommit till ordförandens inkorg. Bland annat 

anmälningar om nytt skyddsombud och arbetsplatsombud. Förhandlingsrådet 

Malin Grimsell har anmält dessa. 

Det har även inkommit ett mail från Sussa Samverkan angående Visus – nytt 

journalsystem. Diskussion kring detta men eftersom det redan finns 
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representanter från arbetsplatserna i framtagande av nytt journalsystem avvaktar 

vi då vi inte ser nyttan med fackets inblandning i nuläget.  

 

Rapport från förhandlingsråd att fortsatt arbete sker med nytt samverkansavtal. 

Vi har även fått möjlighet även i år att fylla i önskemål/yrkanden inför årets 

löneöversyn. Den ska in senast 3/11 och är något som både facket och 

arbetsgivaren fått. Vi kommer överens om att vi använder en del från förra årets 

löneöversyn men skriver om den en del. Sedan fyller vi på  från styrelsen genom 

att alla får bidra via mail. Vi diskuterar också kring hur det ser ut på Saco 

Lönesök för att se vad vi kan använda för argument för att vi ska bli prioriterade 

nästa år samt vilka andra yrkesgrupper som tillhör samma klassificering som 

oss. 

 

Mathias Andersson informerar om att förbundsstyrelsen för en diskussion 

angående miljö och hållbarhet. Det kommer att komma mer information 

angående detta ut i distrikten. Den 18/11 mellan 15.00-17.00 finns möjlighet att 

träffa förbundsstyrelsen för de som är med i distriktsstyrelsen. De som vill gå får 

anmäla sig till Mathias.  

 

6. Pågående ärenden och projekt 

Vi diskuterar vilka som kommer delta på fysioterapi 2021 från styrelsen.  

Årsmötet kommer vara 10/2 2022 mellan klockan 16.30 (då finns det mat)- 

18.00. Kallelsen ska gå ut cirka 4 veckor innan. Anmälan ska komma in minst 

en vecka innan mötet så mat hinner beställas. Beslut om att även lägga ut detta 

på instagram.  

 

Mathias har deltagit på information om studiecirkeln. Den har digitalt format. 

Anna Lindhe utses till kontaktperson. Studiecirkeln går att lägga upp som det 

passar oss och vi kommer överens om följande datum: 

18/11 lunchmöte  45 min 

19/11 lunchmöte  45 min 

24/11 16.15-  2 timmar och 15 min 

27/11 9.00-10.30  1,5 timme 

30/11 lunchmöte  45 min 

1/12 16.15-  1,5 timme 

 

7. Ekonomi 

 

8. Övriga frågor 
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Löneenkäten kommer snart ut. Diskussion om att informera om det på hemsida 

och instagram för att så många som möjligt ska fylla i den.   

 

9. Nästa möte 

18/11 då vi startar med studiecirkeln.  

10. Mötets avslutande 

Ordförande Mathias Andersson avslutar mötet.  

 


