
 

Distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 

 

 2016-12-08 

 

 

 

Fysioterapeuterna 

Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm 

Besöksadress Vasagatan 48 

Telefon 08-567 061 00 

E-post kansli@fysioterapeuterna.se 

Webbadress www.fysioterapeuterna.se 

Bankgiro 727-1877 

  
 

 Närvarande: Monica Berg, Sofia Köpsén, Mattias Petterson, Evelina Carnebo(sekr), 

Maria Clifford-Lind. 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Dagordningen justeras 

 

§3 Föregående protokoll 

 Årsmötet: ett bra möte och en underhållande föreläsare. Det som är kvar att göra 

är verksamhetsplan för 2017 samt välja revisor. Vi får information från 

förbundets jurist om hur vi går till väga för att välja revisorn och inte behöva ha 

ytterligare ett årsmöte. 

 

§4 Nytt från fackligt förtroendevalda 

 -Facklig grundkurs via Västerbotten 27/1-17, går att delta via länk. Info på 

hemsidan. 

 Lönekurs här hos oss i Östersund i slutet av mars-17, mer info kommer.  

 Utbildning för fackligt förtroendevalda 6/12, diskussioner kring nya HÖK16 

som skrevs på nyligen. Innehåller förtydliganden kring kompetensutveckling 

och karriärvägar som berör oss. 

 Möten med de fackligt förtroendevalda inom region och kommun fortsätter 

under 2017. Önskemål om 2ggr/termin.  

 Arbetet med karriärvägar inom region J/H påbörjas v.49. Evelina, Catharina, 

Monica och Sofia är representanter. 

 Catharina har deltagit i möte med distriktsordföranden och sektionsordföranden 

och där fick man veta att från förbundets sida arbetar man med ett årshjul. Ex. i 

augusti förbereds årsmöte och handlingar arbetas fram. 
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§5 Nytt från förbundsstyrelsen 

 Kongressen gick av stapeln i slutet av november. Mycket intressant och lärorikt. 

Monica och Catharina samlar ihop sina intryck och redogör för dessa på mötet i 

januari. 

 

§6. Verksamhetsplan 2017 

 Vi diskuterar kring den planerade aktiviteten på Fysioterapins dag: Bjuda in 

föreningar såsom RBU, NHR, PRO, reumatikerföreningen, Hjärt/lungsjukas RF 

etc. Ev videolänk till andra enheter och mottagningar runt om i kommun/region 

som vill delta. Förslag om att bjuda in Maria Niles Sundby som arbetat med 

fallprevention i projekt. Stora hörsalen är bokad. 

§7 Övriga frågor 

 Datum för konstituerande möte bestäms till 24/1 17,15 på Köpmangatan 24. 

Efter äter vi en uppstartsmiddag ihop. Mattias bokar bord. 

 Håkan Danielsson väljs att representera Fysioterapeuterna i samverkan inom 

primärvården under 2017. 

 

§7 Mötet avslutas och styrelsen önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott 

Nytt år! 


