
 

 

 

 

 

 

 

Planeringsdagar Distrikt Halland 

11-12/1, 2019 

 

Planeringsdag 2019-01-11 

Verksamhetsplanen 2019 

Följande aktiviteter planeras under 2019: 

1. Lunchmöte med politiker under våren. Skicka mail till sekreterare Maria Fransson för att se 

när det bäst passar för politiker att träffas. Magdalena skickar en inbjudan. 

 

2. Medlemsaktivitet i samband med årsmötet. 

 

- Föreläsare Ingrid Hultenheim Klintberg. Daniel tar kontakt med henne.  

- Efterföljande årsmöte, 18.00 -  

- Datum: 13/11  

- Fika 15.30 

föreläsning 16.00-17.30 

Mat 17.30-18.00.  

Årsmöte 18.00 - 

- Lokal: Åbrinken, Falkenbergs Vårdcentral. Jane kollar med lokal.  

 

3. Hemsidan kommer uppdateras kontinuerligt under året. Morgondagen kommer ägnas åt 

hemsidan.    

 

4. Nätverksträff för medlemmar och workshop med sjukgymnast från Australien. Jenny tar 

kontakt med honom. Ev. i maj. Om inte han kan arrangeras nätverksträff med Tema – LÖN 

som annars planeras för arbetsplatsombuden till hösten. Förbundet har arbetat fram 

material som vi kan använda oss av.  

- Lokal: Åbrinken?   

- Datum: ? 

 

5. Fysioterapins dag 8/9:  



- Tema Kvinnohälsa: Jenny tar kontakt med andra fysioterapeuter som arbetar med detta 

området samt ev. projektledare inom kvinnohälsovården Region Halland. Försöka få 

medias uppmärksamhet och få en artikel publicerad kring detta området.  

- Datum: fredag 6/9, då fysioterapins dag ligger på en söndag i år.  

 

6. Delta på Regionsdagarna i oktober.   

 

7. Påverkansarbete gentemot Region Halland. Magdalena och Jenny arbetar vidare med detta. 

- Karriärvägar 

- Löner   

 

8.  Skicka medlemsbrev under året.  

- Jane ansvarar för att skriva ihop och skicka ut det första brevet.  

 

9. Styrelsemöten: 

27/2 Skype-möte kl 19.30  

3/4, Falkenberg kl 17.30   

Maj (efter nätverksträffen) 

14/6 Sommaravslutning Varberg, 17.30 

21/8 Skype-möte kl 19.30 

16/10 Falkenberg, kl 17.30  

13/11 Årsmöte, Falkenbergs VC Åbrinken?  

   

10. Rådsmöten: distriktsråd 21 mars, förhandlingsråd 21-22 mars, företagarråd 22-23 mars.  

11. Sprida information om rörelselyftet för barn och unga. Kolla på rådsdagarna hur övriga 

distrikt arbetar med de olika rörelselyften. Email skickas ut till andra distrikt för att se vilka 

aktiviteter de planerar kring rörelselyftet.    

 

Planeringsdag 2019-01-12 

 

- Årshjul skapas och kommer läggas upp på hemsidan för alla medlemmar att ta del av.  

 

- Vi ska prova att ha styrelsemöten via skype under några tillfällen under året för att se om 

det kan vara ett bra alternativ till fysiska möten. Alla skapar konton på Skype och bjuder 

in varandra.  

 

- Hemsidan uppdateras.  

 


