Styrelsemöte 200127
Deltagare: Magnus Moberg, Lisse Lindberg, Lena Holmgren och Carina Forsling.

1. Mötet öppnas.
2. Föregående protokoll: Inga tillägg.
3. Verksamhet:
- Årshjul: Distriktsstyrelsemöte planeras 2/3, 6/4, Vårmöte 6/5 (ev 13/5), 24/8,
28/9, 4/11 årsmöte med bla kongresstema. Terminsavslutningar ej planerad.

- Lönerevision: Diskuterar att kalla samtliga regions fackliga ombud till nästa
distriktsstyrelse, inför lönekartläggningen som är 9/3 för att diskutera lönefrågor.
Distriktsstyrelsemöte 17:30-18:30, 18:30 med regionens ombud.
Fysioterapeuterna som förbund är strikt med GDPR vilket innebär att det inte
kommer skickas några medlemslistor till arbetsgivarna utan att det kommer
skickas ut en lista till Magnus som i sin tur kan dela ut listan till fackliga ombud
som sedan kan informerar arbetsgivaren vilka som är fackliga medlemmar.

- Fackliga kurser: Centralt finns önskemål om att fackliga kurser kan ske i
Gävle. Inget datum är planerat så väl om behovet är grund- eller lönekurs.

4. Ekonomisk rapport: 4318, 29 kr
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5. Övriga frågor:
-Diskuterar hur de fackliga återkopplar och diskuterar med sina medlemmar
inför fackliga frågor ex löneyrkandet. Om det är på APT, Fackliga möten som
detta sker och diskuterar hur återkoppling från SACO-möte sker. I Gävle
kommun återkopplar de fackliga möten från sektor- och kontorssamverkan samt
verksamhetssamverkan på sina APT.
Behöver skicka in årsmötes-protokollet till Agneta Ö. Lisse gör detta.
-Distriktsråd i sthlm är den 26/3. Platsen lämnas öppen om det är någon i
styrelsen som vill åka.
-Carina lyfter ”Senioravtal för fysioterapeuter” eftersom det finns rutin på
plexus för sjuksköterskor och läkare. Centralt känner man inte till att andra
regionen har detta. Diskuterar om man skall skicka detta till FysioNord för
efterfrågan om det finns inom andra regioner. Detta då det är svår rekryterat med
hög kompetens, att vi står inför en svårare tid och att det är av vikt att bibehålla
fysioterapeuter som närmar sig pension.
6. Mötet avslutas.

Mötessekreterare
Lisse Lindberg

