
 
Protokoll styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar           2019-03-21 

Plats: Tåget till Stockholm Tid: 06.00 

Närvarande: Caroline Birgersgård, Hanna Kristelius 

 

Dagordning 
§ 1 Mötets öppnande 06.00 

 

§ 2 Ekonomi och budget.  

Caroline har skickat den reviderade verksamhetsbudgeten till kansliet.  

På vårt konto finns 30676, 69 kr.  

4 personer har gått grundkursen i år. Diskussion om att vi kommer att prioritera utbildning för 

de som är intresserade under året. Vid behov minskar vi på våra övriga kostnader för 

påverkansarbete, kan även minska på kostnader för styrelsemöten om det skulle behövas.   

 

 

§ 3 Rapport från regionen.  

Löneprocessen är igång. Konstaterar att det finns fortfarande stora brister i processen, främst 

Samrehab. Rehab Söder har blivit bättre än tidigare år. Lönen kommer betalas ut enligt avtal, 

d.v.s. i april.  

 

§ 4 Rapport från Företagarna 

Privata fysioterapeuter har haft möte. Då visade Elin Gruvhage intresse för att representera 

privata fysioterapeuter i distriktet. Hanna kommer att kontakta henne för att höra mer.  

 

§ 5 Rapport från Kommunerna 

Löneprocessen är igång i kommunerna också.  

Caroline har haft Videomöte med de nya arbetsplatsombuden från Västervik. Vi i 

kommunerna önskar en reviderad förhandlingsrapport med medel och/eller medianlöner, 

förslaget tar Hanna med sig till Förhandlingsrådet. 

 

§ 6 Utbildningar 

4 personer från vårt distrikt har gått grundkursen nu i vår. Mikael Älgne även intresserad av 

att gå arbetsrätt, som går i Linköping i slutet av april. Ev kommer även Hanna att gå den 

kursen. Diskuterade att ev anordna egen kurs i arbetsrätt här i distriktet till hösten. Måste kolla 

upp det lite mer.  

 

 

§ 7 Årsmötet 

Diskuterade årsmötet. Plan att ha mötet fysiskt i Kalmar, men att länka både möte och 



förhoppningsvis även föreläsningen som vi planerar att ha. I så fall samlas fysiskt på ett ställe 

i Västervik, Oskarshamn och Vimmerby om det finns intresse. Då kommer vi att behöva ha en 

ansvarig på varje ort som fixar med tekniken, bokar lokal och ordnar med fika/mat. Pratade 

om lämplig föreläsare och kom fram till att vi ska se om det är möjligt att boka Jacob Gudiol 

igen. Han var mycket uppskattad när han föreläste sist. Om möjligt se om det går att bjuda in 

honom via länk. Hanna kollar upp. Plan att årsmötet hålls ungefär andra veckan i november.  

 

§ 9 Övriga frågor 

- Caroline formulerar ”annons” att lägga ut på hemsidan med namn och kontaktuppgifter till 

valberedningen.  

- Träff för arbetsplatsombud i maj. Bjuda in ALLA ombud, både från kommuner och 

regionen. Heldag, ca 9 – 15, Oskarshamn. Vi bjuder på frukost och lunch. Bokar in onsdag 

den 15 maj preliminärt. Hanna gör inbjudan/”save the date”, och skickar till 

arbetsplatsombuden i regionen, Caroline skickar till de i kommunerna.  

 

§ 8 Tid och plats för nästa möte 

Ev möte efter träffen med arbetsplatsombuden den 15 maj, annars via video.  

 

§ 9 Mötets avslutande 

Mötet avslutades 07.00. 

 

Sekreterare: Hanna Kristelius 
 


