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 Närvarande: Monica Berg, Johan Brännström, Sofia Köpsén (sekr), Mattias Petterson, 

Catharina Bäcklund, Maria Clifford-Lind. 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Dagordningen justeras 

 

§3 Föregående protokoll 

 Saknar ännu revisor. Chatarina fortsätter med frågan. Ev röstförfarande via 

hemsidan.  

 Det är 3 anmälda från Jämtland till lönekursen i mars.  

 

§4 Nytt från fackligt förtroendevalda 

 Det hölls utbildning för förtroendevalda 16/2 som var relativt välbesökt. En del 

diskussioner om prioriteringar samt det nya samordningsavtalet som börjar gälla 

¼. Kan vara aktuellt att följa hur det påverkar arbetsmiljön utifrån 

ansvarsförändring. Avtalet finns ännu inte i komplett form att tillgå.  

Nästa utbildningstillfälle 27 april, då med fokus lönebildning. 

 Ett legitimationsärende har uppdagats. Nyanställd som ännu inte fått sin 

legitimation borde arbetat under handledning i väntan på denna. Avvikelse 

kommer att skrivas.   

 

§5 Nytt från förhandlingsrådet 

 Nya FAS-avtalet, uppdateras från 2005 till version 2017 

 Ministermöte kommer ske i mars där man ska diskutera avsiktsförklaringen, 

arbetsgivarens roll/ansvar i rehabiliteringskedjan.  

Monica inhämtar tankar om hur hälsovalet kan påverka oss som yrkesgrupp. 

Viktningssystem, otrohetspeng, ersättningsmodeller diskuteras.  
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§6 Nytt från förbundsstyrelsen 

 Hälsoresan. Utser en arbetsgrupp bestående av Monica, Linda, Maria och 

Chatarina för fortsatt planering. Diskuterar om lämpliga personer/kategorier att 

bjuda in och då framkommer; regionpolitiker, patientföreningar, idrottsförbund, 

chefsposition inom elevhälsan, Magnuns Zingmark som arbetar I projektet 

Hälsofrämjande kommun.  

Ev. medverkan av Stefan Jutterdal och då förslag att även medlemsmöte hålls.  

 Tips om att lyssna på radioinslag med Monica och Stefan Jutterdal på SR. Finns 

länk via Fysioterapeuternas hemsida.  

 

§7 Övriga frågor 

 Fysioterapins dag 8/9. Fortsatt samtal om hur arrangemang denna dag ska se ut. 

Arbetsgrupp bildas bestående av Mattias, Linda och Sofia. Tas upp igen vid 

nästa möte.  

Lokal Snäckan är bokad.  

 Fysioterapidagarna i Stockholm 25-27 oktober. En representant från styrelsen 

får gratisbiljett. Beslut om vem som ska åka vid nästa möte.  

 Genomgång av Google Drive förs över till nästa möte. 

  

§7 Mötet avslutas.   


