
 

 

 
 

 

 
 

 

Protokoll för styrelsemöte  

Distrikt Dalarna 

Mötets datum: 230320 12.00–13.00. 

 

Mötets plats: Via Teams. 

 

Närvarande: Anna Lindhe, Johanna Larsson, Anna Lundgren, Mathias Andersson 

och Fredrik Berglund.  

Frånvarande: Ingela Derkert. 

 

1. Mötets öppnande 

Ordförande Mathias Andersson öppnar mötet.  

2. Justering av dagordning 

Dagordningen godkänns med tillägg av nuläget och inkomna mail. 
 

3. Justerare 

Anna Lindhe. 

4. Föregående protokoll  

Föregående protokoll gås igenom och godkänns. 

5. Rapporter 

Anna Lindhe rapporterar från de SACO-möten hon varit på. Det pratades då 

mycket om riktlinjen för “Rehabilitering I arbetslivet”. Vi skickade in 

synpunkter på riktlinjen “Rehabilitering i arbetslivet” till HR. Fredrik Berglund 



 

 

 
 

 

 

 

   2 
 

ska prata med Tess Barrington angående omorganisering av chefer i 

primärvården. 

 

Vi har fått instruktioner från förbundet centralt hur vi ska gå tillväga för att 

Anna Lindhe ska bli kassör. Mathias Andersson vidarebefodrar mail till Anna 

Lindhe.  

 

Fysioterapeuterna fyller 80 år i år. Det kommer uppmärksammas på något 

sätt, mer information kommer. Det kommer förmodligen finnas möjlighet att 

skicka någon/några från styrlsen till Fysioterapidagarna den 5/10. 

 

6. Pågående ärenden och projekt 

Anna Lindhe och Anna Lundgren går på samverkansmötet med HR den 

30/3. Nästa möte är den 17 maj och sedan den 15 juni, olika lokaler vid 

varje möte. Anna Lindhe har fått svar från regionen att de helst ser att 

samma person går, men de kan inte hindra oss från att skicka olika. Mathias 

har fått länk till mötet och vidarebefodrar det från funktionsbrevlådan. 

 

Anna Lindhe ska gå på årsmöte med SACO imorgon.  

 

Vi kommer få ut lönelistor från Regionen sista mars. Det kommer därefter 

vara ett möte med HR i slutet av april för att få återkoppla angående årets 

löneprocess. Anna Lundgren och Tess Barrington (från förbundet centralt) 

kommer delta på mötet. 

 

7. Ekonomi 

 

8. Övriga frågor 
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9. Nästa möte 

20/4 kl 12.00-13.00.  

10. Mötets avslutande 

Ordförande Mathias Andersson avslutar mötet. 

 

 


