
Verksamhetsberättelse - Fysioterapeuterna:s distrikt

Orgnr: 802002-0361

Namn på distrikt: Distrikt Kalmar Datum:

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

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

Vad ville vi uppnå? Detta har vi genomfört Kostnad Antal Utfall

En effektiv och fungerande styrelse i distriktet Styrelsen har träffats tre gånger, och har dessutom haft mycket 

mailkontakt. 0

Aktivt deltagande på distriktsråd som diskuterar 

förbundet som organisation, distriktsarbete och 

framtidens frågor inför kongressen iår.

Distriktsordförande, Caroline Birgersgård, har Deltagit på distriktsrådet 7-8 

april i Stockholm samt deltagit i telefonmöten.

Atkivt deltagande på förhandlingsrådet. Förhandlingsrådet, Hanna Kristelius, har deltagit i möten med 

förhandlingsrådet (både i Stockholm och via telefonmöten).

Att utbyta erfarenheter hur man jobbar som företagare 

i okika delar av landet och lära sig mera om vad som är 

på agendan politiskt och om hur man jobbar med 

påverkansarbete.

Företagarrepresentant, Åsa Bank, har deltagitit i företagarrådet samt 

deltagit i telefonmöten. 

Medlemsaktivitet på fysioterapins dag Förfågningar via mail gav styrelsen tips att boka föreläsaren Jesper Caron. 

Vi bjöd in alla fysioterapeuter/sjukgymnaster i distriktet på föreläsningen 

om "Humörträning" på Fyisoterapins dag den 8 september. Ca  50 

medlemmar anmälde sig och kom. Det var en mycket uppskattad 

föreläsning med många skratt. Vi tog tillfället i akt och bjöd in 

medlemmarna en timme innan föreläsningen för mingel och kollegialt 

utbyte. Vi hade också en facklig information där vi i styrelsen presenterade 

oss och vårt arbete. Vi bjöd in till årsmötet den 1/11 och presenterade 

valberedningen. 0

Skapa kontakt med nya medlemmar och 

medvetandegöra vårt fackliga arbete

Välkomstbrev via mail från distriktets ordförande där information finns om 

distriktets arbete och lokala fackliga ombud. Kopia på välkomstbrevet 

skickas också till lokla facklig representant när sådan finns.
0

Stöd för fackligt förtroendevalda i kommunerna Caroline har anmält och avanmält samt stöttat arbetsplatsombud och 

skyddsombud i kommunerna. 0

Bevakat löneläget och lönöversynen 2016

Samla in lönestatistik och "Hur löneavtalet efterlevs" från kommunernas 

arbetsplatsombud.  Denna sammanställning har sedan delgetts alla 

arbetsplatsombud och förhandlingsrådet. Förhandlingsrådet har 

medverkat vid löneöversynen inom landstinget. Sammanställt aktuella 

resultat och vidarebefodrat detta till förbundets förhandlingschef. 
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En informativ och aktuell hemsida. Webbredaktören, Caroline, har försökt hålla hemsidan aktuell och lagt upp 

och administrerat anmälan till fysioterapins dag och årsmötet.
0

Delta på Regionsträffen Caroline och Åsa var på Regionsträffen den 1-2 oktober på Gotland. På 

programmet var erfarenhetsutbyte och goda exempel från våra 

styrelsearbeten samt genomgång och diskussioner av kongressens 

propositioner och motioner. Vi fick också en spännande stadsvandring i 

Visby och på kvällen Bastu och Bad. 0

Skapa personlig kontakt med förbundstyrelsen. 

Inledande personlig kontakt med politiker för 

påverkansarbetet.

Åsa Bank och Hanna Kristelius medverkade vid förbundsstyrelsens möte i 

Oskarshamn i slutet av augusti. De presenterade vad vi gör i distriktet och 

våra viktigaste frågor bl.a. resursbristen. Medverkade gjorde också Yvonne 

Hagberg, ordförande i personaldelegationen i landstinget i Kalmar Län. 

Hanna presenterade kort hur landstinget arbetar med fysioterapeut 

direkt. Åsa presenterade införandet av gemensamt journalsystem för 

privata och landstinget. Artiklar som lyfte resursbristen och lönefrågan 

skrevs om mötet i dagstidningarna Östra småland/Nyheterna och 

Barometern/Oskarshamns-tidningen. 0

Verka för införandet av Fysioterapi direkt Hanna Kristelius medverkade tillsammans med förbundsordförande Stefan 

Jutterdal vid pressträff då landstingsmajoriteten informerade att de 

formellt fattat beslut om att breddinföra fysioterapeut direkt. 0

Stöd för fackligt förtroendevalda i landstinget Förhandlingsrådet har anmält och avanmält arbetsplats- och 

skyddsombud inom landstinget. Gett fackligt stöd till medlemmar.
0

Kompetensutveckling för fackligt förtroendevalda 

Arbetsplatsombud och Skyddsombud.

Från vårt distrikt har fem fackligt förtroendevalda har gått Grundkursen. 

Två fackligt förtroendevalda har gått Kurs i Arbetsrätt. 
0

Facebookgrupp Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar Styrelsen hjälps åt att hålla denna aktuell och lägga upp medlemmar samt 

skriva när det händer något i distriktet.

          Total slutsumma: 0

Det ekonomiska utfallet redovisas separat av våran kassör.


