Styrelsemöte 190826
Deltagare: Magnus Moberg, Lisse Lindberg, Carina Forsling och Lena Holmgren.

1. Mötet öppnas.
2. Föregående protokoll: Inga tillägg.
3. Verksamhet:
- Verksamhet hösten 2019:
Fysioterapins dag. Sjukhuset kommer ha öppet hus för övrig personal. Gävle
kommun har inget planerat såväl HC Sandviken.
Flera upplever att det kan bli stressig att planera och beställa material efter
semester. Lågt engagemang bland medarbetarna. Underlättar om man planeras
redan på våren.
Årsmöte Prel ons 20/11. I år skall röstning om kongressombud ske. Diskuterar
om att bjuda in någon från förbundet för att prata om fackligt generellt. Förra
gången hade distriktet 2 platser till kongressen. Carina är intresserad att delta.
- Feedback på lönedialoger etc. Ingen återkoppling från ombuden gällande löner
som framkom på vårmötet har skett. Diskutera om att påbörja skriva ett mail till
medlemmarna samt lägga upp på webbsidan. Distriktet behöver en bättre dialog
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med ombuden om löner och arbetsmiljö. Informera om årsmötet,
kongressombud, feedback om lönepåslaget. Mailet bör vara klart inför nästa
möte. Magnus påbörjar mailet.
Diskuterar behov och vikten av fler AID-koder, för att göra skillnader på
arbetsuppgifter, ansvar och tjänster.
Diskuterar vikten av att påbörja yrkandet redan nu. Regionens yrkande ska in i
början av året, okt för Gävle kommun.

4. Ekonomisk rapport: 8.505,08 kr. I år har styrelsen inte plockat ut äskade medel
då vi fortfarande har medel kvar från tidigare år.

5. Övriga frågor:

- Förra mötet diskuterades om att starta en messenger-grupp för snabba
meddelanden. Magnus skapar en grupp.
- Det är svårrekryterat med FT på Regionen vilket fackligt borde kunna driva i
yrkande.
- FT-dagarna i okt: Lisse åker på distriktsstyrelsens plats och Liselotte Hedin på
förhandlingsrådsledarmotens plats.

6. Mötet avslutas.

Mötessekreterare
Lisse Lindberg

