Gemensamt videomöte med förtroendevalda från kommuner och region Kalmar län den 12 juni
2019.
Deltagare: Caroline Birgersgård, Högsby kommun, Cecilia Brandt, Kalmar kommun, Magnus Karlsson,
Mönsterås kommun, Sofie Johansson, Oskarshamns kommun, Tommy Gran, Kalmar kommun, Femke
Thåström och Linda Bjödstrup, Västerviks kommun, Henrik Petersson Nybro kommun deltog delvis.
Johanna Östberg, Västerviks sjukhus, Heidi Hoppe, barnhabiliteringen Vimmerby, Mikael Älgne,
distriktsrehab Nybro, Annika Hjortenkrans, länssjukhuset, Hanna Kristelius distriktsrehab
Oskarshamn.
Började med en kort presentationsrunda av alla deltagare. Hanna och Caroline berättade lite om vad
de gör i styrelsen.
Hanna visade information om de olika förtroendeuppdragen som finns på förbundets hemsida,
Fysioterapeuterna.se – Förtroendevald – På arbetsplatsen finns – Skyddsombud- Arbetsplatsombud –
SACO-råd. Vi tog upp lite grann vad det innebär med de olika uppdragen. Påminde om att är du
SACO-råd har du ej mandat att tex förhandla om lön eller tjänster, detta ska alltid förhandlas med oss
som förbund.
Visade kalendariet för kurser för förtroendevalda. Gå gärna de kurser som finns! Vi i distriktet
bekostar boende och resa till grundkursen.
Påminde även om att alla som har ett förtroendevald så ska du vara anmäld till arbetsgivare och även
till förbundet. Det är Caroline eller Hanna som anmäler detta.
Hanna berättade om bytet av avtal från HÖK 16 till HÖK T. Visade var man kan hitta lokalt
kollektivavtal, LOK. Detta ska arbetsplatsombuden underteckna med respektive kommun (OBS,
enbart om det inte görs några förändringar). Avtalet går att hitta via hemsidan.
Årsmötet 2019 kommer att hållas den 12 november, länssjukhuset i Kalmar. Vi kommer att ha en
föreläsning ”Allt om bäckenbotten” med Mia Fernando, som startar 16.00. Därefter hålls årsmötet kl
18.00. Vi ska försöka se till att både föreläsning och årsmöte går att se via video. Kommer dock att
behöva hjälp på de respektive orterna för att det ska fungera.
Förhandlingsrapporten diskuterades. Hanna fyller i från regionen, arbetsplatsombuden i
kommunerna fyller i och skickar till Caroline som sammanställer dem.
Vi har en facebook-grupp, ”Fysioterapeuterna i Distrikt Kalmar”, gå gärna med där!
Bokade fysiskt möte den 1 oktober i Oskarshamn. Heldag, både för de som arbetar i kommuner och i
regionen.
Tog även upp en del övriga frågor.

Sammanfattat av Hanna Kristelius

