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Regionträff Västervik 29-30 september 2018 

Minnesanteckningar 

Deltagare: Lena och Sofie från Gotland, Sara och Mikael från Östergötland, Daniel och Heidi 

från Halland, Johanna och Karin från Jönköping och Angelika, Åsa, Caroline och Hanna från 

Kalmar.  Under förmiddagen på lördagen var representanter från Tjust Rehab Karin Hall och 

Anna Davidsson (privat mottagning i Västervik) med. 

 

Inledning och presentationsrunda kring vad som är på gång i de olika distrikten. Goda exempel 

som till exempel ”Följ ett yrke i rörelse” diskuterades och vi utbytte erfarenheter. Pratade även 

en del om ”specialisttouren” där vi i distrikten kan få hjälp via förbundet att möta beslutsfattare. 

Konstaterades även att det är rörigt i flera av våra styrelser. 

Stefan Jutterdal höll en presentation. Bildspel bifogas. Tog upp mycket kring Anna Nergårds 

utredning och delbetänkanden. ”What matters to you?”  Konkreta tips kring vilka 

nyckelpersoner som vi bör skapa en god relation till, ex hälso- och sjukvårdsdirektör om du 

arbetar i landsting/region. 

På eftermiddagen ägnade vi tiden till att prata om påverkansarbete. Gruppvisa diskussioner. 

 Vad menar vi med påverkansarbete? 

Nå ut till politiker, egna medlemmar, allmänhet/patienter. Viktigt att skapa relationer. 

 Hur gör vi det? 

Exempel: Lunch med politiker, ”Följ ett yrke i rörelse”, debattartiklar, samverkan i 

olika former. 

 Vad är vårt budskap? 

Förbundets värdegrund är basen i det vi vill förmedla. God hjälp från olika utskick från 

förbundet. Ha en god ton – ” Det här kan vi bidra med”. 

 Hur presenterar vi budskapet? 

Hellre lägga tid och kraft på att skapa goda relationer än att ”slå in budskapet”. 

 

 

 

Söndagen ägnades i huvudsak till att diskutera de frågor som vi fått i förväg kring regionträffen. 

Diskussionen sammanfattades av Mikael Hjerne som har vidarebefordrat den till fs. 

Sammanfattningen bifogas minnesanteckningarna. 

 

Vi fick även tips om hur det går att ha koll på distriktets mailkorg, genom att skicka vidare de 

mailen till sin egna privata mail. Använd outlook- app till din mobil. 
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Vilket mervärde skapar regionträffarna för din/er distriktsstyrelse? 

 

Grupp I: 

 Kollegialt utbyte – yrkesmässigt, fackligt 

 Samarbete runt större aktuella frågor ex. kongress 

 Möjlighet för andra än ordförande och förhandlingsrådsledamot att åka iväg  

 Om man är två eller flera från samma styrelse få prata om det egna  

 Får personkännedom i andra distrikt 

 

Grupp II: 

 Ny kunskap och inspiration för det lokala fackliga arbetet 

 Kan fokusera kring några mindre ämnen, inte lika späckat som rådsdagarna 

 Öppna för fler i DS, inte bara ordförande och förhandlingsrådsledamot, att delta 

i olika möten 

 Kanske enda forumet för övriga i styrelsen att få kunskapspåfyllnad 

 Samarbeten mellan distrikten, ex. inför kongress 

 Del i ett större sammanhang 

 

Grupp III: 

 Kravlöst sätt att träffas 

 Man får personkännedom och informella kontakter 

 Nätverka och bygga relationer 

 Förberedelser inför ex. kongress 

 Erfarenhetsutbyte mellan olika distrikt 

 Få tips och idéer kring olika utmaningar 

 Fyller på med energi och engagemang 

 

Har du/ni några förslag på utveckling av regionträffarna? 

 

Grupp I: 

 Lite mer konkret uppgifter före/efter regionträff. Förarbete ex. läsa 

kongresshandlingar för att kunna nyttja tiden mer effektivt 

 Utnyttja IT-teknik så att exempelvis de som inte kan delta fysiskt kan vara med 

via ex. Skype 

 Försök få med de distrikt som inte deltar genom personliga kontakter ex. 

telefonkontakt 

 

Grupp II: 

 Samordna behov och önskemål 

 Koppling till FS verksamhetsplan 

 Låta behovet styra 

 Input från FS 

 

Grupp III: 
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 Få med ”inaktiva” distrikt 

 Skapa möjlighet att delta även om det inte finns en DS, ett deltagande kan leda 

till att en styrelse bildas 

 Möjligheter att delta via Skype eller liknande om det är lång resväg 

 

Har du/ni några förslag på hur det som görs på regionträffarna skulle kunna 

spridas till de distriktsstyrelser som i dagsläget inte har regionträffar? 

 

Grupp I: 

 Vara med ex. digitalt på någon regionträff 

 

Grupp II: 

 Skicka sammanfattning/”blänkare” 

 Låta någon vara med via länk/fysiskt från andra distrikt 

 Workshop på Fysioterapi 2019 

 Sprida själva ”fenomenet” 

 Sprida värdefull information 

 Kontakta distrikt som inte deltar 

 

Grupp III: 

 På nästkommande distriktsråd ha en punkt som heter ”Rapport från regionträff” 

 Lyfta värdet av att träffas på detta sätt och inspirera varandra 

 Möjlighet för andra distrikt att delta i en del av träffen via Skype för att få en 

bild av hur det går till 

 Bistå vid uppstart för andra distrikt/regioner 

 

Samtliga grupper lyfter även fram (bieffekten) att regionträffarna ger möjlighet till: 

 

Belöning för engagemanget! Göra något trevligt! Guldkant på det fackliga arbetet! 

 


