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

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

mailkontakt. Första gången med julbord med "Kick off" och fastställande 

av budgetplanen för 2017. Ett längre planeringsmöte inför årsmötet har 

genomförts, fredag eftermiddag till lördag lunch.
0

Aktivt deltagande på distriktsråd som diskuterar 

förbundet som organisation, hur distriktsarbete bedrivs 

och hur vi genomför de satta målen från kongressen 

2016.

Distriktsordförande, Caroline Birgersgård, har Deltagit på distriktsrådet 4-

5maj i Stockholm samt haft mailkontakt med Förbundsstyrelsen.

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

förhandlingsrådet (både i Stockholm och via regelbundna telefonmöten).

Att utbyta erfarenheter hur man jobbar som företagare 

i olika 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 deltagit i företagarrådet samt vid 

telefonmöten. 

Medlemsaktivitet på fysioterapins dag Fysioterapins dag 2017 uppmärksammades med att anordna yoga för 

medlemmarna. Aktiviteter hölls i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. 

Tyvärr var det få anmälningar på samtliga orter. De medlemmar som 

deltog fick information om de tre rörelselyften. 
0

Uppmärksamma Barn och unga och behovet av 

fysioterapeuter i skolan

Caroline fick med förbundets Debattartikel i den lokala tidningen 

Barometern om Barn och ungas hälsa.

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

skyddsombud i kommunerna. I Januari anordnades en dag för fackligt 

förtroendevalda i kommuner,  här deltog Emma från Kalmar, Caroline Från 

Högsby och Anna från Mörbylånga. Vi bytte erfarenheter av fackligt arbete 

i kommun. Förhandlingsrådet Hanna Kristelius deltog via video och 

informerade om det nya löneavtalet,  HÖK 16. 0

Bevakat löneläget och lönöversynen 2017

Samlar in lönestatistik och "Hur löneavtalet efterlevs" från kommunernas 

arbetsplatsombud.  Denna sammanställning kommer sedan delges alla 

arbetsplatsombud och förhandlingsrådet. Förhandlingsrådet har 

medverkat vid löneöversynen inom landstinget, och sammanställt aktuella 

utfall och vidarebefodrat detta till förbundets förhandlingschef. 

En informativ och aktuell hemsida. Webbredaktören, Caroline, har försökt hålla hemsidan aktuell och lagt upp 

och administrerat anmälan till fysioterapins dag och årsmötet. Caroline 

har även deltagit i webkurs inför att hemsidan skulle uppdateras. 

0

Delta på Regionsträffen Vi hade inte någon möjlighet att delta på regionsträffen som 2017 

anordnades av distrikt Kronoberg. 
0

Facklig information till anställda i kommunen Arbetsplatsombud i Kalmar kommun, Tommy och Emma, samlade 

medlemmarna i kommunen för en genomgång av löneprocessen 
0

Facklig information till anställda i landstinget Hanna har haft en träff på länssjukhuset i Kalmar där hon informerade om 

hur löneprocessen går till. 

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 tre fackligt förtroendevalda gått Lönekurs i 

Stockholm. Tommy Gran och Emma Nilsson från Kalmar Kommun och 

Sofia Nicklasson från Borgholms kommun. Hanna Kristelius har gått kurs i 

löneförhandling i Jönköping. 0

Facebookgrupp Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar Styrelsen hjälps åt att hålla denna aktuell och lägger till medlemmar samt 

skriver när det händer något i distriktet.

          Total slutsumma: 0

Det ekonomiska utfallet redovisas separat av våran kassör.


