
 
Protokoll för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar 2019-05-07 

 

Plats: Högsby, Kommunrehab Högsby kommun 

 

Dagordning 
 

§ 1 Mötets öppnande 16.46 

 

§ 2 Ekonomi och budget.  

Angelika hälsar att vi har 30 031,69 kr. på kontot. 

 

Justering av den preliminära verksamhets och budgetplanen för 2019. Genomgång av de 

aktiviteter som har genomförts och vad som är planerat.  

 

§ 3 Rapport från Region Kalmar 

Hanna har lämnat in en skrivelse till regionen med anledning av bristfällig löneprocess i 

Samrehab. Har haft möte med ansvarig chef efter detta. Förhoppningsvis kommer processen 

att bli bättre kommande år. Ej klart med förhandlingsrapport. Hög omsättning på personal 

genomgående i hela regionen.  

 

§ 4 Rapport från Företagarna 

Hanna har haft kontakt med Elin Gruvhage i Nybro som hade visat intresse för att 

representera företagarna. Hon är dock inte intresserad i dagsläget.  

 

§ 5 Rapport från Kommunerna 

Caroline visar sin arbetsplats, som har tillfälliga lokaler i väntan på ombyggnad.   

Sofie Johansson är nytt arbetsplatsombud i Oskarshamns kommun. Caroline har haft ett 

videomöte med henne för att kort informera om det fackliga uppdraget. Sofie planerar att gå 

grundkursen till hösten. I Torsås kommun kommer arbetsplatsombudet, Anna Pettersson att 

sluta.  

Förhandlingsrapporterna börjar att komma in. Dessa mailas till Caroline som skickar dem till 

Hanna. I Högsby har processen förbättrats betydligt jämfört med tidigare år.  

 

§ 6 Planering förberedelser för aktiviteter 2019,  

Politikerträff följ ett yrke i rörelse 

Lena Granath (v) kommer till Repslagarhuset den 15 maj för att följa ett yrke i rörelse. Caroline 

möter upp för att vara med på lunch efteråt. Om allt fungerar bra så planeras för fler träffar till 

hösten.  

 

 



Videomöte arbetsplatsombuden 

Planeras till den 12 juni, på eftermiddagen mellan 13 – 15. Hanna skickar ut inbjudan. 

Upplägg: Presentation av alla deltagare. Kommer att prata om det fackliga uppdraget, och vad 

det innebär. Ev. prata om de olika uppdragen som kan finnas. Informera om de kurser som 

finns. Vi kommer att informera om vad vi i styrelsen gör. Prata om rörelselyften och 

fysioterapins dag. Informera om årsmötet. Planera för träffen för ombuden till hösten.  

 

Årsmöte  

Mia Fernando kommer att föreläsa om kvinnohälsa den 12 november i Kalmar. Vi börjar med 

föreläsningen sedan har vi årsmöte. Det är ok för Mia att föreläsningen sänds via video. Om 

vi kan få hjälp med att boka lokaler och någon som är ansvarig så tänker vi att det går bra att 

se föreläsningen och vara med på årsmötet från Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. 

Hanna kollar med arbetsplatsombud i regionen om de kan hjälpa till med detta. Vi behöver 

komma på vad föreläsningen ska vara inriktad på, ev ”allt om bäckenbotten”. Hanna kollar 

upp och har kontakten med Mia. Föreläsning 16 - 17.30, paus, årsmöte 18.00.  

Caroline har mailat valberedningen, men inte fått några svar.  

 

§ 7 Övriga frågor  

Påminn om webinarier som förbundet anordnar. Dessa går att se live, men finns även 

tillgängliga så att det går att se i efterhand.  

Pratade om rådsdagarna som var i mars. Hanna har planerat att åka på påverkansdag den 16 

maj.  

Vi har fått preliminär inbjudan till regionträffen. Den kommer att hållas 5-6 oktober i 

Linköping. Planerar att både Caroline och Hanna åker.  

Påminna alla medlemmar om att de kan göra någon aktivitet på Fysioterapins dag 8 

september. Hanna kollar med kansliet om utskick till alla.  

 

§ 8 Tid och plats för nästa möte 

Videomöte tisdag 2 juli. 16.00.  

 

§ 9 Mötets avslutande 

18.35 


