Minnesanteckningar för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar
2020-12-09
Plats: Digitalt möte viaTeams
Tid: 16-17
Kallade:
Caroline Birgersgård,

Kristina Magnusson,

Emma Nilsson

Kristina Magnusson,

Hanna Kristelius

Hanna Kristelius
Närvarande:
Caroline Birgersgård,

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras för öppnat.
§ 2 Ekonomi och budget.
Caroline informerar - Vi har 22.634,49kr på distriktets konto innan utgifter för årsmötet,
fakturor har inkommit.
Justering av den preliminära verksamhets och budgetplanen för 2021 görs.
§ 3 Rapport från Regionen
Hanna informerar: 2 nya arbetsplatsombud inom regionen. Hanna har blivit omvald till
ordförande för Saco. Finns vissa frågetecken kring uppdraget då det saknas samverkansavtal.
I dagsläget har ordförande 50 timmar / år att disponera till facklig tid. Hanna tänker jobba för
att få en heltidstjänst som facklig representant för saco inom regionen.
Sjukhusen märker av andra vågen av covid-19. Tuffare för sjukvården denna omgång då
vanlig verksamhet fortsätter. Finns dock bättre rutiner och planer.
§ 4 Rapport från Företagarna
Saknas i dagsläget företagsrepresentant i styrelsen.
§ 5 Rapport från Kommunerna
Andra vågen varit mer kännbar inom kommunal verksamhet i delar av länet.
Lönerevisioner börjar bli klara och Caroline väntar på att få in de sista rapporterna.

§ 6 Utbildningar
Finns webbaserade utbildningar från facket. Utbildning för arbetsplatsombud finns digitalt.
Hanna och Caroline får information om vilka som gått för att ha en översikt.
1 h webbaserad utbildning om facklig tid. Hanna deltagit och rekommenderar. Är ett nytt
tillfälle 15/12.
§ 7 Övriga frågor
Facklig tid:
Viktigt att de timmar vi har för facklig tid används. Hanna Kristelius får ansvar att fördela den
fackliga tiden inom regionen. Hanna planerar att se över hur mycket tid som används för att få
en tydligare bild över hur tiden ska fördelas och nyttjas på bästa sätt.
Den fackliga tiden i kommuner tillfaller arbetsplatsombuden där sådana finns. Det är 4 h / år /
medlem.
Kommer överens om att ett dokument ska skrivas med tydlig information kring hur uträkning
av facklig tid görs och förslag på hur tiden kan användas. Caroline får ansvar att skriva ett
utkast som sedan redigeras av Hanna. Detta ska sedan distribueras ut till arbetsplatsombud i
kommunen.
Fördelning av poster i distriktsstyrelsen för fysioterapeuterna Kalmar
Ordförande
Caroline Birgersgård
Förhandlingsråd
Hanna Kristelius
Kassör
Caroline Birgersgård
Webbansvarig
Caroline Birgersgård
Sociala Medier
Hanna Kristelius
Sekreterare
Kristina Magnusson
Ledamot
Emma Nilsson
Representanter i Centrala sacorådet regionen
Hanna Kristelius och Annika Hjortenkrans
Videomöte med arbetsplatsombuden i regionen är inplanerade i Februari o april.
Caroline ska boka in och kalla till videoträff för arbetsplatsombud i kommunerna.
Inköp av headset:
3 stycken behövs, total budget 1500kr. Kristina ska kolla upp detta och återkoppla till
styrelsen.
§ 8 Tid och plats för nästa möte
Onsdag 3 /2 klockan 16-17
§ 9 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Vid pennan
Kristina Magnusson
Sekreterare

