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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. Planeringen är i fas, anmälningar har kommit in. 56 anmälda i 

dagsläget från flertalet distrikt förutom Jämtland Härjedalen. 

Lärdom: Möjligen dubbelkolla att inbjudan enbart går ut till 

distriktets medlemmar, när utskick sköts via Förbundet.  

b. Studiecirkel initierat från Förbundet för att hjälpa fackligt aktiva i 

styrelsearbetet. 
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i. Inledande lunchföreläsning 28/9 12.05-13.00. Förbundet önskar 

att så många som möjligt deltar. Styrelsen kommer sedan att 

jobba vidare med detta.  

c.  Styrelsen har bjudit in områdeschefer med ansvarar för fysioterapeuter, 

HR med ansvarar för löner, personaldirektören, hälsosjukvårds 

direktören och ansvarig på regionen för karriärvägar till ett möte för att 

diskutera kompetensutveckling, specialistordning och liknande 

frågeställningar. Representanter från Förbundet kommer upp för att 

hjälpa Styrelsen under detta möte. Mötet kommer att äga rum i början av 

oktober.  

d. Förhandlingsråd 

i. Har jobbat med distriktets arbetsplatsombud för att ta in åsikter 

om lönekriterier från distriktets medlemmar. Åsikterna 

sammanställs nu av förhandlingsråd som sedan kommer att ta 

med sig dessa uppåt.  

ii. Semesterväxling har efterfrågats av medlemmar och Regionen 

har nu öppnat för diskussion om detta. Kommunen har denna 

möjlighet sedan tidigare.  

e. Medlemsbrevet är färdigskrivet och kommer inom kort att skickas ut till 

medlemmarna.  

f. Förbundet har jobbat med frågan om att titelskydda Fysioterapeut inom 

veterinäryrket.  

6. Pågående ärenden och projekt 

7. Ekonomi 
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a. Årsrapport för ekonomin ska skickas till förbundet innan sista september. 

Kommer inte behöva ta ut alla pengar Styrelsen äskat om.  

8. Övriga frågor 

a. Varierar mötesdag framåt för att möjliggöra deltagande.  

9. Nästa möte 

a. Torsdagen 30/9 17.30.  

b. Måndagen 25/10 17.30 

c. Torsdagen 25/11 17.30 

10. Mötets avslutande 

 

 


