Protokoll för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar

2020-02-05

Plats: Oskarshamn, Repslagarhuset samt videouppkoppling.
Tid: 16:30-18:30
Kallade:
Caroline Birgersgård
Hanna Kristelius

Kristina Magnusson
Fanny Ek

Närvarande:
Caroline Birgersgård
Fanny Ek Norden

Hanna Kristelius
Kristina Magnusson

Emma Nilsson

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet.
§ 2 Ekonomi och budget.
•
•

Caroline - Vi har 26 150,69kr på vårt konto
Justering av den preliminära verksamhets och budgetplanen för 2020:
Äskade 61300 kronor, har tilldelats 60´000. Banken har höjt sin avgift till 950 kronor.
Behov av att justera i budgeten. Förslag läggs att ta bort politikerlunch från budgeten.
Istället träffa politikerna i andra sammanhang. Detta förslag godkännes. Caroline
justerar budgeten.

§ 3 Rapport från Regionen
Hanna rapporterar:
• Jobbar för att det ska finnas en heltidsfacklig representant för SACO i regionen.
Kommer att behöva ta av vår medlemstid för att det ska funka. Tog ut ca 140 timmar
förra året. Frågan är hur man ska förhandla med övriga fackförbund vad gäller en
heltidsfacklig representant, diskussioner kring detta pågår.
• Löneöversynen har startat upp. Fysioterapeuter inte
prioriterade. ”Attraktivitetshöjande aktiviteter inom förvaltningens
rehabiliteringsverksamheter.” diskuteras.
• Skriver nytt samverkansavtal.

§ 4 Rapport från Företagarna
• Företagarna haft möte i november. Alla privata fysioterapeuter samt representanter
från regionen träffas. Pratade triagering och digitaliseringen. Digitaliseringen kommer
bli en utmaning då alla har olika journalsystem. Det finns många praktiska frågor
kring digitaliseringen. Företagarna har träffar 1 gång/termin eller 3 gånger/ år.
• Varit revision där nya privatpraktiserande granskats och de som fått påbackning följts
upp. Har varit en bättre dialog och bättre insyn i vad regionen gör. Samarbetet
fungerar bättre mellan regionen och privata fysioterapeuter.
Privata fysioterapeuter har fått i uppdrag att sammanställa vilka inriktningar de har
och skicka till regionen för att de ska veta vilka privata som finns och att regionen kan
hänvisa. Att underlätta hänvisning till rätt kompetens.
• Information till Fanny som kan ta upp fackliga frågor på företagarnas möte. Vid utlägg
spara kvitto samt deltagarlista, vilka som deltog vid mötet. Fanny kan få
stilleståndsersättning från facket vid aktiviteter för styrelsen samt deltagande i
företagarråd.
• Fanny kommer bli inbjuden till möte med företagarrådet. Cecilia Vinberg är
ordförande och sammankallande. Genom Nära vård kommer även en översyn av hela
ersättningssystemet ske. Via företagarrådet kan vara med och påverka.
§ 5 Rapport från Kommunerna
• Hultsfreds kommun (Kristina): Skriver nytt samverkansavtal. Sagt upp det gamla
avtalet. Nya avtalet är det centrala avtalet med lokala tillämpning. Arbetar för att man
ska använda Sunt arbetsliv i kommunen.
•

Högsby har lite förändringar i chefsled.

•

Nya skyddsombud
Västervik nytt skyddsombud Linda Bjödstrup.
Kalmar socialförvaltningen Cecilia Brant.

§ 6 Utbildningar
Utbildning planerad under våren, kurs i lön 4-5/3. Kommunernas dag kommer bli av då det är
9 anmälda. Regionen tyvärr inga anmälda mer än Hanna i dagsläget. Påminn gärna när man
träffar på personer som kan vara intresserade.
Grundkurs i att vara förtroendevald- Caroline mailar och frågar om förtroendevalda i
kommunen har gått. Fanny tittar på om det är aktuellt för henne att gå till hösten.
§ 7 Övriga frågor
Maila bilder till Caroline för att lägga ut på hemsidan.
Om vi gör något fackligt maila bild och lite information till Caroline så kan hon lägga ut på
hemsidan.
Fysioterapins dag 2020: Förslag för fysioterapins dag är att lokala ombud har facklig
information och att de 3 rörelselyften höjs.
Vad vill vi göra? Vad vill vi uppmuntra? Föreläsningar för allmänhet? Prata med kolleger
väcka frågan vad de tänker kring de 3 rörelselyften.
Vi kommer överens om att fundera vidare på detta och återkomma till frågan vid nästa

styrelsemöte.
Förhandlingsrådet. Akademikeralliansen har lämnat in yrkanden inför årets avtalsrörelse. Se
https://www.saco.se/lokala-webbplatser/akademikeralliansen/aktuellt/akademikerallianseninleder-avtalsrorelsen2/
SACO lönesök ska vara uppdaterad. Fysioterapeuterna skickat mail till medlemmarna om
lönerna. Förhandlingsrådet ska ha Fysisk träff i Stockholm 25/3. Till hösten eventuellt ha
klustermöten, samlas på några orter och koppla upp sig.
Distriktsrådet för ordföranden ska träffas den 26/3 i Stockholm. Om Caroline inte åker kan
Kristina åka.
Caroline och Hanna ska träffa politiker KD och Moderaterna. Politikerna bjöd in alla fackliga
organisationer för att höra vad som är på gång i regionen och hur synen är på framtiden.
§ 8 Tid och plats för nästa möte
14/5 klockan 16.30.
§ 9 Mötets avslutande
Mötet förklaras för avslutat.

Vid pennan
Kristina Magnusson

