Distriktet för Fysioterapeuterna Jönköpings län
Protokoll från DS-möte 2020-08-25
Plats: Hus M4
Närvarande: Karin Åhlin, Karolina Nykvist, Matilda Öien o Sara Persson via länk.

§1

Mötet öppnas

§2

Som sekreterare väljs Matilda Öien och som justeringsperson väljs Karin Åhlin

§3

Inga adjungeringar.

§4

Kallelse/ föredragningslista godkändes.

§5

Godkännande av föregående protokoll ej aktuellt då medlemsmötet blev inställt
pga covid 19.

§6

Bordlagda ärenden – inga.

§7

Rådsmöten
- Karin har deltagit i veckovisa digitala möten angående covid 19 som hölls
fram till vecka 26. Glesats ut och kommer nu följas på ordinarie
telefonrådsmöten.

§8

a) Arbetsmarknaden
- Lite arbeten ute i nuläget.
b) Löne- och avtalsfrågor
- Inget nytt gällande lön.
- Karin och Torbjörn Bidebo har handlagt pågående tvist kring sommarens
avtal om helgarbete för fysioterapeuterna inom regionen i Jönköping samt
förhandling kring långsiktigt avtal gällande helgarbete.

c) Forskning, utveckling och utbildning
- Det har inkommit förfrågningar om facklig grundkurs. Vi kommer fram till
att det finns fördelar med fysisk kurs då nätverkande möjliggörs och man
kan få träffa sina lokala ombud. Karin mailar ut intresseförfrågan för facklig
grundkurs i samband med årsmötet som är preliminär bokat 5/11. Karin
kollar även med Maja Björkebäck (föreläsare på årsmötet) vilket datum hon
har möjlighet (5/11 eller 12/11).
Digital kurs finns möjlighet att anmäla sig till i Värmlands regi.
d) Intern verksamhet
- Facklig grundkurs, se ovan.

§9

Rapport från distriktets ekonomi
- Ekonomin i balans.

§ 10

Inkomna skrivelser
- Inga inkomna.

§ 11

Möten med politiker och tjänstemän
- Avvaktar i nuläget då covid 19 upptar de flestas tid.

§ 12

Webbsida
- MAILA Matilda bilder så hemsidan kan uppdateras.
- Matilda beställer och installerar nytt office.

§ 13

Övriga frågor
- Fysioterapins dag diskuteras. Kommer fram till att Anne VAD HETR HON
I EFTERNAMN KARIN? och VAR DET MARKUS VADDÅ? Tillfrågas
av Karin om de kan tänka sig ställa upp på eventuell intervju i
lokalnyheterna om sina respektive expertis områden andning och IVA för att
belysa aktuella områden för fysioterapeuter i rådande pandemiläge på
fysioterapins dag. Karin kontaktar sen lokalnyheterna för att tipsa om detta
och ge inslaget på samma ämne i Sörmland som exempel.
- Nappar inte lokalnyheterna kan vi nyttja förbundets debattartikel att
publicera för att uppmärksamma fysioterapins dag.
- Står inte vid monter i Ryhovs entré då det ej lämpar sig med rådande
restriktioner.
-

§ 14

Då kongressen planeras ske digitalt beslutar vi lokala ombud att sitta
tillsammans för att få mer givande diskussioner och upplevelse.

Nästa möte: 23/9 i hus D9 hos Matilda.
Möten under hösten:
14/10 hos Karolina på Strandängen, Ceciliagatan 3.
5/11 preliminärt datum för Årsmöte
10/12 på restaurang
Bordlagda ärenden:
- Tankar kring möten med politiker som vi kan lyfta med oss för kommande
planering (från mötet i februari 2020): Funderingar kring att bjuda ner Stefan
Jutterdal (ordförande) samt bjuda in Rachel de Basso och
sjukvårdsdirektörer, socialdirektör för samtal kring utbildningstjänster,
karriärsvägar för fysioterapeuter och vinster med att nyttja vår kompetens.

§ 15

Matilda Öien

Mötet avslutas

Matilda Öien

…………………………….
Ordförande
Karin Åhlin
……………………………
Justerare

……………………………
Sekreterare

