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Protokoll för styrelsemöte  

Distrikt Jämtland Härjedalen 

Mötets datum: 2020-10-27 

 

Mötets plats: Teams 

 

Närvarande: Linda Berg, Catharina Bäcklund, Johan Brännström, Johan Wahlström, 

Henrik Strömberg, Emma Svedberg. 

 

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. Rapport företagarråd 

i. Egenföretagare glada över det resultat som blivit av att det nu 

finns två företagare i distriktsstyrelsen. Det upplevs att mycket 

gott kommit av detta.  

ii. Fortsatta önskemål från företagarna om att kunna jobba mer som 

primärvården. 

iii. SKR vill inte förhandla nationella taxan pga att den ska utgå. 
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iv. Besvär för företagare med rapportering mot Regionen i fråga där 

det inte borde vara besvär.  

v. Väntelistor tillbaka till det normala för företagarna men fortsatt 

hög andel sena återbud. 

vi. I annan region har företagare fått möjlighet att köpa in sig i 

Cosmic för en årsavgift.  

vii. Fortsatt möjlighet till digitala patientmöten året ut för 

företagarna, dock lämnar regionen låg ersättning för detta.  

viii. Viktigaste frågan för företagarna framåt är momsfrågan kring 

vikarier. Andra viktiga frågor är att skriva röntgen remiss samt att 

förskriva hjälpmedel.  

6. Pågående ärenden och projekt 

a. Förberedelse årsmöte 

i. Styrelsemedlemmar närvarar på plats i Hörsalen.  

ii. Styrelsemötesprotokoll till revisorer – Johan W ansvarar 

iii. Uppdaterad ekonomi – Henrik ansvarar 

iv. Genomgång av tidigare års verksamhetsplan. Vad genomfört, vad 

pausat pga Corona, vad ska tas med in i nästa år och vad ska tas 

bort.  

v. Förslag på vad styrelsen ska arbeta med under nästa år.  

vi. Hur kunna engagera medlemmar och skapa mervärde via digitala 

kanaler?  

vii. Kunna presentera preliminär budget för 2021 på årsmötet - 

Henrik och Catharina ansvarar.  
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viii. Diskussion om hur man kan lösa voteringen på årsmötet.  

ix. Lägga upp förslag på verksamhetsberättelse och förslag på 

verksamhetsplan – Catharina ansvarar.  

b. Kongressen 

i. Nästa arbetsplatsombudsträff kommer delvis att handla om 

kongressen och motionerna till denna.  

ii. Bra sammanfattning i Fysioterapi på motioner som inkommit till 

kongressen.  

iii. Diskussion om några frågor som kommer att lyftas under 

kongressen så som organisationsförändring på Förbundet.  

iv. Styrelsemedlemmar som ska närvara på kongressen pratar ihop 

sig.  

7. Ekonomi 

8. Övriga frågor 

a. Sammanställning av de tankar och funderingar som inkommit från 

styrelsen på frågan om medlemsrekrytering från Förbundet.  

b. Påminnelse om att fylla  i Fysioterapeuternas löneenkät.  

c. Ytterligare test av Teams planeras inför årsmötet.  

9. Nästa möte 

a. 10/12 - styrelsemöte samt middag ute.  

10. Mötets avslutande 

 

 


