
Verksamhetsplanbudget - Fysioterapeuternas distrikt - 2016 Orgnr: 802002-0361

Namn på distrikt: Kalmar Datum: 3/11-2015

E:post kassör: angelika.fahrenbruch@ltkalmar.se

E:post ordförande: caroline.birgersgard@hogsby.se

Syfte/mål - Vad vill vi uppnå? Aktivitet - Detta ska vi göra Kostnad Antal Slutsumma

Styrelsearbete

Styrelsen planerar att träffats 4 ggr under året. 3 gånger fikar vi 

och en gång äter vi middag tillsammans och välkommnar den nya 

styrelsen och avtackar den gamla

4

5000,00
Arrangera årsmöte och försöka locka/insperera 

medlemmar att komma

Arrangera årsmötet och en aktivitet eller föreläsning för 

medlemmar i samband med årsmötet.
30

20000,00
Engagera fler förtroendevalda - Utbilda nya ombud i 

Fysioterapeuterna grundkurs

Skicka de nya fackligt förtroendevalda på grundkurs i närliggande 

distrikt som arrangerar grundkurs.
5

6000,00
Bli bättre på Arbetsrätt Erbjuda de som behöver att gå Arbetsrättskurs. 4 5000,00
Göra hemsidan mera användbar och hålla den 

uppdaterad.

Webbansvarig ansvarar för uppdateringarna av hemsidan men 

alla i styrelsen hjälps åt att skicka text och bilder som ska läggas 

upp. 0,00
Välkomna nya medlemmar till distriktet Ordförande skickar ett välkomstbrev till alla nya medlemmar i 

distriktet, kopia skickas även till andra styrelsemedlemmar som 

representerar medlemmen.
0,00

Delta i distriktsrådets arbete Distriktsordförande representerar distiktet 0,00
Delta i förhandlingsrådets arbete Förhandlingsrådet representerar distriktet 0,00
Delta i Företagarrådet Företagare representerar distriktet

Delta i Kongressen 2016 Skicka 2 representanter som valts på årsmötet 2015, om intresse 

finns erbjuder distriktet intresserad och engagerad 

styrelsemedlem att följa med och se hur en kongress går till.

1

4000,00

Hålla Facebookgruppen Fysioterapeuterna Distrikt 

Kalmar uppdaterad

Styrelsen hjälps åt att hålla denna gruppen aktuell och lägga upp 

medlemmar samt skriva när det händer något i distriktet.
0,00

Hålla listan med förtroendevalda aktuell

Stryrelsen hjälps åt att anmäla och avanmäla fackligt 

förtroendevalda. 0,00



Förenkla påverkansarbetet

Se över de Sammanställda listorna över styrande tjänstemän och 

politiker i länet och i kommunerna. 0,00

Löneläget och lönöversynen 2016

Samla in löneStatestik och "Hur löneavtalet efterlevs" från 

landstinget och kommunernas arbetsplatsombud.  Denna 

sammanställning delges sedan alla arbetsplatsombud och 

förhandlingsrådet.
0,00

Uppmärksamma fysioterapins dag Distriktsstyrelsen arrangerar en aktivitet och sponsrar andra 

medlemmar som har bra idéer och vill genomföra en aktivitet 

denna dagen. 5 7000,00
Stöd till medlemmar Förhandlingsrådet och styrelsen stödjer medlemmar 0,00
Få insperation till fackligt arbete i distrikten. 

Erfarenhetsutbyte.

Delta i regionsträff. Att 3 ur styrelsen åker. 3
8000,00

Skapa mervärde för medlemmar och sprida förbundets 

budskap

Köpa in T-shirts som distriktet delar ut till medlemmar som vill 

delta i något lopp eller ska föreläsa/träffa politiker m.m.
30

10000,00
Skapa mervärde för styrelsemedlemmar och sprida 

förbundets budskap

Köpa in T-shirt och hood-tröjor till nya styrelsemedlemmar 5
3000,00

Verka för snabbare namnbyte

Uppmuntra medlemmar/arbetsplatsombud fråga sina 

arbersgivare om de kan betala avgiften (700kr) för den nya 

legitimationen Fysioterapeut för de medlemmar som vill byta 

namn. 0,00

          Total slutsumma: 68000


