
 
Dagordning för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar 2019-07-04 

 

Videomöte 

Tid: 15:30 

Kallade: 

Caroline Birgersgård 

Hanna Kristelius 

 

 

Dagordning 
 

§ 1 Mötets öppnande  

Caroline öppnade mötet kl 15.34.  

 

§ 2 Ekonomi och budget.  

Angelika hälsar att vi har 29538 kr. på kontot. 

 

 Går igenom den preliminära verksamhets och budgetplanen för 2019, allt ser ok ut.  

 

§ 3 Rapport från Region Kalmar 

Har fått påminna arbetsgivaren om korrekt förhandlingsordning vid förändring av tjänster. 

Gäller Västerviks sjukhus. Förhandling är nu genomförd. Hanna försöker ta ut facklig tid en 

dag i veckan. Dock problem för tillfället med akut sjukskrivning, och har då behövt gå in som 

sg på arbetsplatsen.  Arbetsgivaren inte helt medveten om den fackliga tiden och att man då 

inte är tillgänglig för arbetsplatsen.  

Haft träff för fysioterapeuter som jobbar inom slutenvården i Västervik, och pratat utifrån ”Vi 

pratar lön”.  

 

§ 4 Rapport från Företagarna 

 

§ 5 Rapport från Kommunerna 

Fått in några förhandlingsrapporter. Hanna sammanställer allt och skickar in dem till Torbjörn 

Bidebo. Två medlemmar på en arbetsplats fick ej löneförhöjning, dessa skulle sluta i nära tid. 

Caroline kollade med ombudsman och det var ok att göra så.  

 

§ 6 Planering förberedelser för aktiviteter 2019,  

Fysioterapins dag 

Påminn förtroendevalda om att sätta upp informationslappar och ev lägga ut rörelselyften i 



väntrum och liknande. ”Följ ett yrke i rörelse” med? Hanna formulerar ett mail till 

förtroendevalda.  

 

Årsmötet  

12 november i Kalmar. Föreläsning Mia Fernando, ”Baking Babies” föreläser om ”Allt om 

bäckenbotten” mellan 16 - 17.30. Lokal är bokad. Om intresse finns så går det att se 

föreläsningen via video på övriga orter. Hanna kontaktar förtroendevalda alt. medlemmar på 

de olika orterna för att se om de kan hjälpa till med detta. Viktig att det blir tydligt i inbjudan 

att det går att vara med från de olika orterna.  

Årsmöte 18.00. 

Vi kommer att bjuda på frukt, vatten och lättare fika i samband med föreläsning och årsmöte.  

 

§ 7 Övriga frågor  

Regionträffen. 5-6 oktober i Linköping. Caroline och Hanna planerar att delta.  

Fysioterapi 2019.  Caroline och Hanna är anmälda och åker alla dagarna.  

Hanna har börjat att kolla upp datorväska och vattenflaska. Kommer överens om vilken väska 

och vilken flaska som kan fungera. Hanna kollar upp med företaget hur mycket det skulle 

kosta. 2 datorväskor och 100 vattenflaskor.  

Haft gemensamt videomöte med förtroendevalda från kommunerna och region. Mycket 

trevligt och givande! Protokoll finns. Planerar för heldag i Oskarshamn den 1 oktober. Hanna 

har bokat lokal. Hanna skickar ut inbjudan lite längre fram.  

Hanna har deltagit i påverkansdag som hölls i Stockholm den 16 maj. Bl a studiebesök på 

riksdagen. Pratade mycket om strategier kring påverkan. 

Nu har vi ett eget instagram-konto. FysioterapeuternaKalmar.  

Caroline uppdaterar hemsidan regelbundet.  

 

 

§ 8 Tid och plats för nästa möte 

Videomöte tisdag 10 september kl 16.00. 

 

§ 9 Mötets avslutande 

16.39 
 


