Namn på distrikt:

Kalmar

Verksamhets- och budgetår:
E:post kassör: angelika.fahrenbruch@ltkalmar.se

Preliminär Budgetplan 2019

2019

E:post ordförande: kalmar@fysioterapeuterna.se

Orgnr: 802002-0361
Syfte/mål - Vad vill vi uppnå?

Vad vill vi göra?

Styrelsemöten

Träffas ca 4 gånger. Första gången med julbord med "Kick off" och
fastställande av budgetplanen för 2019. Ett längre planeringsmöte inför
årsmötet fredag eftermiddag till lördag lunch.

Arrangera årsmöte och försöka locka/inspirera
medlemmar att komma.

Ordna en föreläsning - gärna en fysioterapeut. Ex: peppande
föreläsning, förbättningsarbeten och/eller smärtbehandling. Gärna med
mingel och gemensam middag efter årsmötet.

Aktivitet i samband med Fysioterapins dag.

Kostnad

Antal

Slutsumma

3000

4

12000

350

30

25000

Aktivitet om Rörelselyften till allmänheten/politiker. Erbjuda
medlemmar ersättning för utlägg i samband med aktiviteter kring
fysioterapins dag.

5000

Förträda förbundet lokalt angående förhandlings- Delta på Förhandlingsrådet
och avtalsfrågor.
Att utbyta erfarenheter hur man jobbar som
Delta på Företagarrådet
företagare i olika delar av landet och lära sig
mera om vad som är på agendan politiskt och om
hur man jobbar med påverkansarbete.

0

0
Aktivt deltagande på distriktsråd som diskuterar
förbundet som organisation, distriktsarbete och
framtidens frågor.

Delta på Distriktsrådet

Driva påverkansarbete gentemot politiker och
tjänstemän.

Fortsätta att marknadsföra oss som fysioterapeuter genom att träffa
beslutsfattare. Möjliggöra deltagande för styrelsen på arbetstid vid
behov, och då kunna ta tjänstledigt från ordinare arbete.

0

10000
Erbjuda nya ombud utbildning, genom grundkurs Skicka de nya fackligt förtroendevalda på grundkurs i närliggande
samt kurs i lön och praktisk arbetsrätt.
distrikt som arrangerar grundkurs (resekostnader) Även skicka de
fackligt förtroendevalda som behöver på kurs i Arbetsrätt och kurs i Lön
(dessa betalas centralt).

500

5

2500

Medlemsaktivitet landstinget
Stärka facklig förtroendevalds roll i landstinget

Ordna två medlemsaktiviteter för landstinget, bjuda på frukost el lunch
samt resekostnad för Hanna Kristelius.
Träff för förtroendevalda inom landstinget.

5000
1000

Stärka facklig förtroendevalds roll i kommunen

Hålla kontaktnätet och om intresse finns ordna en träff för
250
arbetplatsombuden i kommunerna och i samband med denna bjuda på
fika och lunch. Lyfta Rörelselyften

8

Skapa bättre kontakt mellan företagare i distrikt
Kalmar

Medlemsaktivitet för företagare. Möte med information om
Rörelselyften och utbyte av företagarfrågor där förbundet bjuder på
fika el lunch.

15

Bevaka löneläget och lönöversynen 2019
Hålla informationen på hemsidan aktuell.
Hålla Facebookgruppen Fysioterapeuterna
Distrikt Kalmar uppdaterad
Marknadsföra styrelsen

150

2000

2250

Samla in lönestatistik och "Hur löneavtalet efterlevs" från arbetsplatser
som har arbetsplatsombud. Denna sammanställning delges sedan alla
arbetsplatsombud och förhandlingsrådet.
Uppdateras regelbundet.
Styrelsen hjälps åt att hålla denna gruppen aktuell och lägga upp
medlemmar samt skriva när det händer något i distriktet.
Köpa in profilplagg med logga och tryck Fysioterapeuterna Distrikt
400
Kalmar till styrelsen. Samt väskor med logga. Köpa in flagga med loggan.

0
0
0
8
3200

Marknadsföra förbundet och synas som
fackförbund

Köpa in Buffar med logga och tryck som styrelsen delar ut till
medlemmar och fackligt förtroendevalda som ordnar någon facklig
aktivitet.

50

50

2500
Utveckla styrelsearbetet

Öka möjligheten till att träffas digitalt. Ev köpa in webkamera och
annan utrustning om det behövs

Erfarenhetsutbyte med andra styrelser genom
deltagande i regionträffen

Delta i regionträffen 2019

5000
4000

2
8000

Total slutsumma:

83 450,00 kr

