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Verksamhetsberättelse Distrikt Kalmar 2020
Inriktning på styrelsens arbete under året: Hade planering att ha fokus på
påverkansarbete gentemot beslutsfattare genom olika aktiviteter som till
exempel ”Följ ett yrke i rörelse”. Hade även som mål att hålla igång våra
olika nätverk för våra ombud i distriktet.
Årsmöte 2019: Föreläsning med Mia Fernando, ”Baking Babies”. Föreläste
om kvinnohälsa. Föreläsningen hölls på länssjukhuset i Kalmar med
möjlighet till uppkoppling från Oskarshamn och Västervik. Sammanlagt
deltog 25 medlemmar vid årsmötet. Efter årsmötet uppstartsmöte och
middag med nya styrelsen.
Styrelsemöten. Vi har haft 6 styrelsemöten under året. Under det första
mötet träffades den nya styrelsen för att planera det kommande året och
fördela de olika posterna. Vid ett av våra möten träffades Hanna och
Caroline fysiskt i Oskarshamn. Övriga möten har skett på distans.
Planeringsmöte. Styrelsen har haft ett längre planeringsmöte där vi har
planerat årsmötet och förberett handlingarna inför kommande år.
Kurs i lön. Under våren arrangerade vi kurs i lön. En dag för ombud i
regionen och en dag för ombud i kommuner. Ombudsman Therese
Barrington höll i kurserna. 4 deltog från regionen och 9 från kommunerna.
Ombudsträffar. Vi har under året försökt att hålla igång våra nätverk för
våra arbetsplats- och skyddsombud. Under året har vi träffats via video vid
några tillfällen. Ordförande och förhandlingsråd har introduktionsmöten för
alla nya ombud.
Fysioterapins dag. Vi hade en digital träff där vi pratade om hur vi ändrat
arbetssätt under pandemin. ”Vi ställer inte in, vi ställer om” var tema för
träffen.
Ordförande och förhandlingsråd har deltagit i rådsmöten regelbundet under
året. Alla möten har genomförts digitalt.
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Synliggöra förbundet. Vi har köpt in vattenflaskor och två stycken
datorväskor i syfte att marknadsföra oss och synliggöra oss som
fysioterapeuter.
Genom vår företagarrepresentant, Fanny, har vi varit delaktiga i diskussion
med region Kalmar Län angående det förslag som kommit fram i
utredningen ”God och Nära Vård”. Detta då våra medlemmar som verkar
på nationella taxan (Etablering) eller via vårdavtal (LOF) kommer att
beröras då utredningen vill avskaffa den nationella taxan.
Styrelsearbetet har så klart påverkats av de rådande omständigheterna och
vi har fått planera om mycket av det som vi hade tänkt att genomföra.

