Dagordning för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar

2021-02-03

Plats: Digitalt Teamsmöte
Tid: 16-17
Kallade: Caroline Birgersgård
Hanna Kristelius

Kristina Magnusson

Emma Nilsson

Närvarande: Caroline Birgersgård
Emma Nilsson

Kristina Magnusson

Hanna Kristelius

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
Mötet förklaras för öppnat.
§ 2 Ekonomi och budget.
Caroline, kassör - Vi har 14 982,99kr på vårat konto
Avstämning av verksamhetens pågående arbete med budgetplanen.
Justering av headset är gjord. Köpt present till styrelsemedlemmar från budget för
styrelsemötet.
Inköpt en blomma till Charlotta som disputerat. Kostnad strax över 500 kronor för blomma.
Ska vi framöver uppmärksamma från förbundet när någon disputerat? Vilket belopp? Vad ska
pengar i så fall läggas på?
Finns policy eller hur gör andra distrikt när medlemmar går i pension? Får de någon liten
present? Belopp? Vad?
Aktuellt att ta upp ovanstående frågor på regionmöte.
§ 3 Rapport från Regionen
Löneprocessen är igång. Har haft uppstarten med alla förbund. Anses ha en bra lönespridning
då det är runt 30%. Hanna försökt vara tydlig att det inte är så stor lönespridning när det
handlar om ny exade till Disputerade Fysioterapeuter. Jämförelse är att fysioterapeuterna
ligger ungefär lika med regioner runt omkring. Attraktiv arbetsplats är något man jobbar för.
Där lön och kompetensutveckling /karriärvägar ska vara 2 viktiga delar. Kommer att se över
om det går att göra någon form av karriärmodell.
Diskussion följer kring frågan specialisttjänster där regionen i dagsläget ej har
specialisttjänster med hänvisning till att det är förbundet som utfärdar specialist ej

socialstyrelsen. Detta är en fråga som vi i styrelsen tycker är viktig.
Diskussion om digitala arbetssätt. Digital skyddsrond kan vara tips så att arbetsmiljön är bra.
Planerar ombudsträff den 17 februari.
§ 4 Rapport från Företagarna
Ingen rapport från företagarna, vi saknar företagsrepresentant.
§ 5 Rapport från Kommunerna
Planerar träff för ombuden den 18/2.
Löneprocesser är på gång.
LOK som exempelvis samverkansavtal och flextidsavtal kan arbetas fram av
arbetsplatsombud och ombudsman centralt och ska sen skrivas under av ombudsman centralt.
§ 6 Vår nya förbundsordförande Cecilia
Har önskemål om att träffa styrelsen i samband med styrelsemöte eller vid annat tillfälle.
Kommer överens om att välkomna henne i samband med nästa styrelsemöte. Vi önskar lyfta
frågor kring lön och hur förebyggande arbete kan göras för att minska rotation av
fysioterapeuter mellan arbetsgivare. Även lyfta frågan kring specialisttjänster.
§ 7 Distriktets webbsida
Caroline önskar bilder på styrelsemedlemmarna och hjälp att se över informationen på
hemsidan. Styrelsemedlemmar ska skicka bilder till Caroline via mail.
§ 8 Ett nytt lönepolitiskt program
Nytt lönepolitiskt program är taget av fysioterapeuterna. Finns i sin helhet att läsa.
Information om detta via webben på måndag 8/2, information om detta tillfälle gått ut till
alla arbetsplatsombud.
§ 9 Övriga frågor
SACO lönesök är uppdaterad med aktuella siffror. Går att logga in och kolla statistik.
§ 10 Tid och plats för nästa möte
Tisdag den 27/4 klockan 16.00 - 17.30 via Teams. Förslag att vi bjuder in Cecilia Winberg
från klockan 16.30.
§11 Mötets avslutande
Mötet avslutas 17:30
Vid pennan
Kristina Magnusson

