
 

 

 

 

Protokoll för styrelsemöte  

Distrikt Jämtland Härjedalen 

Mötets datum: 2020-09-01 
 
Mötets plats: Musslan 
 
Närvarande: Linda Berg, Monica Berg, Catharina Bäcklund, Johan Brännström, Johan 
Wahlström, Henrik Strömberg. 

 

1. Mötets öppnande 

2. Justering av dagordning 

a. Genomgång av punkter att ta upp från Trello. 

3. Justerare 

a. Johan Brännström 

4. Föregående protokoll  

5. Rapporter 

a. Fysioterapins Dag 

i. Styrelsemedlemmar har fått titta på och godkänna föreläsningen.  

ii. Eventuellt bjuda in enskilda politiker/tjänstemän för att skapa 

bättre förståelse för Fysioterapeutyrket.  
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iii. Diskussion om möjliga utbildningsinsatser som bygger vidare på 

samma tema som föreläsningen på Fysioterapinsdag.  

b. Årsmötet 

i. Fortsatt frågetecken om hur man kan lösa ett digitalt årsmöte, hur 

deltagarna ska kunna rösta osv.  

ii. Digital föreläsning i samband med årsmötet kräver fortsatt lite 

planering. 

c. Debattartikel skickad till ÖP 

d. Förhandlingsråd rapporterar 

i. Planerar att lyfta frågan om vård- och rehabskuld i samband med 

Corona pandemin mot politiker och tjänstemän samt hur 

Fysioterapeuter kan bidra till att minska denna, möjligen i 

samarbete med andra rehab fackförbund.  

ii. På förbundets förhandlingsråd mycket samtal om kongressen 

samt Corona. Avtalsrörelse igång, samarbete med 

Akademikeralliansen inlett.  

e. Frågan om karriärvägar för sjuksköterskor får samordnare inom 

Regionen. Styrelsen planerar samverkan med samordnaren om att ta 

hjälp av de karriärvägar som redan utarbetats.  

f. Rapport från digital roadtrip till medlemmar i Ragunda och Bräcke.  

i. Teknikstrul, i övrigt lyckat möte.  
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g. Utökade behörigheter i Office via Fysioterapeuterna för att kunna 

använda Teams i styrelsearbetet.  

i. Diskussion om hur man kan arbeta med teams och hur det 

praktiskt skulle fungera.  

6. Pågående ärenden och projekt 

a. Styrelsen planerar att anordnar möte för att distriktets medlemmar ska få 

komma med åsikter på kongress propositioner.  

7. Ekonomi 

8. Övriga frågor 

9. Nästa möte 

a. Tis 29/9 kl 17.30 Musslan. 

b. Tis 27/10 kl 17.30 Digitalt. 

c. Ons 2/12 17.30 Köpmangatan 24 + avslutningsmiddag. 

10. Mötets avslutande 

 

 


