
Verksamhetsberättelse 2016 

Fysioterapeuterna är en partipolitiskt obunden organisation med ca 12 500 medlemmar. Vid 

2012 års kongress antogs en ny vision för förbundet: Sjukgymnasters insatser är självklara för 

hållbar hälsa och välfärd. För att uppnå denna vision arbetar Fysioterapeuterna utifrån 

målbilden ”En profession i rörelse”, med dimensionerna profession, position och lön.  

Fysioterapeuterna distrikt Jönköping är ett av 21 geografiska distrikt, vilka driver förbundets 

frågor lokalt. Distriktet har 360 medlemmar och leds av en styrelse vilken under 

verksamhetsåret 2016 utgjorts av 5 ledamöter. I styrelsens uppdrag ingår att genomföra en 

medlemsinriktad verksamhet, verkställa beslut från kongress, förbundsstyrelse och årsmöte, 

samt sammankalla till årsmöte i distriktet. Sedan förra årsmötet har 9 styrelsemöten hållits i 

Jönköping.  

 

Styrelsens sammansättning 

Mandatperioden löper per kalenderår med start 1 januari. Nyval görs på 2 år. Mandatperiod 

i tabellen anger hur lång tid som återstår vid årsmötet.  

  Mandatperiod 
Ordförande Agneta Siebers 1 år 
Sekreterare Matilda Öien  - 
Kassör Patrik Alm 1 år 
Förhandlingsråd Agneta Siebers 1 år 
  Suppleant Vakant - 
Egenföretagarråd Per Skarrie 1 år  
  Suppleant 
Ledamot 

Vakant 
Johanna Mosell 

- 
1 år 

Ledamot kommun Vakant -  
  Suppleant Vakant  - 
Ledamot enskilt anställda Vakant - 
  Suppleant Vakant - 
FoU-ansvarig Agneta Siebers 1 år 
Påverkansansvarig   - 
  -  
     
Kongressombud Ordinarie  Suppleant  
 Johanna Mosell Patrik Alm 3 år 
 Matilda Öien Per Skarrie 3 år 
 Agneta Siebers Johan Nyberg 3 år 
   
Revisor Anna Johansson 0 år 
Suppleant Vakant - 
Valberedning Johan Nyberg 

Caroline Johansson 
0 år 

Utbildare Vakant  



Webbansvarig Rebecka Siebers  
 

 

Aktiviteter under året 

 

Profilera professionen i länet 

 Två lunchmöten har hållits med inbjudna politiker. Vi har då informerat om 

Fysioterapeuternas bidrag i hälso-och sjukvård. 

 

Fler fackliga förtroendemän samt skapa ökad delaktighet bland medlemmar 

 Årsmöte anordnas den 16/11 2016 på restaurang Sajens Mat och Möten i Jönköping.  

 Medlemsmöte har hållit för fysioterapeuter/sjukgymnaster i Jönköpings kommun 

den 2/11, förhandlingsledamot deltog. 

 Facklig grundkurs kommer att genomföras i Jönköping den 16/11. 

 Informationstillfällen angående löneprocessen hålls för fackliga förtroendevalda den 

9/11 och 29/11. Möjlighet finns att delta via videolänk. 

 

Opinionsbildning för allmänheten 

 Ingen opinionsbildande aktivitet har anordnats. 

  

Profilera Fysioterapeuterna och fysioterapeuter/sjukgymnaster i länet 

 Även i år sponsrade distriktet deltagande medlemar i Blodomloppet den 16/8 med 

Fysioterapeuterna-tröja. 20 st tröjor beställdes och användes av 

fysioterapeuter/sjukgymnaster som deltog i loppet. Dessutom använde flera sina 

tröjor från föregående år. 

 Distriktet har också sponsrat fysioterapeuter/sjukgymnaster i länet med dessa tröjor 

när de har representerat fysioterapi/sjukgymnastik, t ex vid 

patientinformationstillfällen och öppet hus. 

 

Ökad medlemsnytta 

 Förhandlingsrådsrepresentant och primärvårdsrepresentanter har medverkat i 2015 

års lönerevision, vilken har genomförts enligt dialogmodellen för Region Jönköpings 

län.  

 Individuella ärenden har stöttats på lokal nivå.  

 

Övriga aktiviteter 

 Styrelsen deltog Regionsträff 19-20/9 på Gotland. Sju distrikt deltog. Maria Granberg 

och Pia Nilsson från förbundsstyrelsen deltog. Genomgång och diskussion om 

kongresshandlingar 2016 gjordes.  

 



Styrelsen vill tacka medlemmarna i distriktet för arbetet med att synliggöra fysioterapeuter/ 

sjukgymnaster under året! 

 

 

Jönköping, november 2016 

 

Agneta Siebers 

Distriktsordförande  


