Minnesanteckningar för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar
2021-04-27
Plats: Digitalt Teamsmöte
Tid: 16-17:30 Cecilia Winberg deltar från 16:30
Kallade: Caroline Birgersgård
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Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
Mötet öppnas.
§ 2 Ekonomi och budget.
Caroline, kassör - Vi har 14.867,99 på vårat konto.
Avstämning av verksamhetens pågående arbete med budgetplanen.
Tas upp om aktuellt att ombuden får något litet för att visa uppskattning av deras arbete i
samband med träff. Detta istället för lunch eller fika då träffarna sker digitalt istället för
fysiskt. Skicka något, till exempel presentkort till sommaren som tack för att de är
arbetsplatsombud eller skyddsombud.
§ 3 Information från ordförande
Deltagit på distriktsråd. Träffats digitalt. Har främst handlat om att lära känna varandra och
hur vi vill vara mot varandra. Starta upp arbetet under den nya mandatperioden.
Caroline har haft Teamsmöte med Peter Karlsson som är digitalansvarig och fått hjälp med
distriktets hemsida.
18/2 var en debattartikel från fysioterapeuterna om påverkansarbete och löneutveckling med i
Barometern.
§ 4 Information från regionalt förhandlingsansvarig
Gemensamt möte alla förhandlingsråd. Lära känna möte. På möte inte varit med så många av
förhandlingsråden. Även haft heldagsmöte då samtalsämnet framförallt var lön utifrån det
lönepolitiska progamet.

Ska ha möte på fredag med anledning av artikeln som varit i Dagens Medicin och debatten
som följt.
§ 3 Information från Regionen
Hanna har kortare ombudsträffar med jämna mellanrum. Haft 2 i år och ska ha en i juni också.
Träff på 1,5-2 timmar. Pratat om riskbedömningar som ska göras vid förändringar i
verksamheten. I samband med träffen togs bland annat upp de riskbedömningar som gjorts
där fysioterapeuterna ej varit delaktiga av olika anledningar. Pratat om vikten av att vi ges
möjlighet att medverka.
Lönerevisionen gjord och ny lön utbetald. Ej varit en bra löneprocess med flera frågetecken.
Dialogen brister och arbetsgivare verkar oförstående till problematiken.
§ 4 Information från Företagarna
Inget har kommit till styrelsens kännedom.
§ 5 Information från Kommunerna
Framöver bli bättre på att se vilken kompetens som finns inom de olika kommunerna och hur
vi tar tillvara kompetensen och skapa kontaktvägar - nätverk.
Varit en träff för arbetsplatsombud 18/2 då diskuterades facklig tid och hur den kan nyttjas.
Ett tillfälle inbokat där temat är att prata lön, Hanna Kristelius inbokad för att prata om detta.
§ 6 Förbundsordförande Cecilia Winberg
Presenterar sig. Presenterar vad som beslutades under kongressen vad riktningen för arbetet
kommer vara under denna mandatperiod. Lite allmän diskussion fördes kring vikten av
kompetens och möjlighet till specialisttjänster. Allmänt samtal kring Nära vård och
implementeringen av detta.
För att få bra information följa på instagram, facebook och blogg som Cecilia för.
§ 7 Övriga frågor
En tanke som dyker upp: Vi som fack kunna bidra med kompetensutveckling genom att ha
små föreläsningar med personer som är fördjupade inom olika områden till exempel Demens.
Digital erfarenhetsutbyte.
Fysioterapins dag – finns material att beställa. Kan uppmuntra deltagare att beställa och lägga
på strategiska ställen. Fundera på om aktuellt att anordna / göra något mer inför fysioterapins
dag. Fortsätta diskussion kring detta på mailen och vid nästa möte.
§ 8 Tid och plats för nästa möte
15 juni 16.00 - 17.30 digitalt via Teams.
§9 Mötets avslutande
Mötet avslutas.
Vid tangentbordet
Kristina Magnusson

