Protokoll styrelsemöte för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar 2021-06-16
Plats: Digitalt Teamsmöte
Tid: 16-16.35
Närvarande: Caroline Birgersgård

Kristina Magnusson
Hanna Kristelius

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Ekonomi och budget.
Caroline, kassör, meddelar att vi har 14.867,99 på vårt konto.
Avstämning av verksamhetens pågående arbete med budgetplanen.
Budget finns för luncher i samband med träffar med de fackliga ombuden. Förhoppningsvis
kommer vi att kunna ha någon fysisk träff med ombuden till hösten. Vi gör inte någon ändring
i budgeten idag.
§ 3 Information från ordförande
Emma har avsagt sig sitt uppdrag i distriktsstyrelsen.
§ 4 Information från regionalt förhandlingsansvarig
Uppföljning av lönekartläggningen pågår, tyvärr brister från arbetsgivaren sida.
§ 3 Information från Regionen
Arbetet med karriärmodeller fortgår. Har haft regelbundna träffar med ombuden under våren,
nästa planeras den 23 juni.
§ 4 Information från Företagarna
Saknar representant från företagarna och vi har inte fått till oss någon information från någon
företagare.
§ 5 Information från Kommunerna
Diskussion angående skillnaderna mellan sjukhusen och det faktum att vården inte är
likvärdig i hela länet. Skapar merarbete för oss som fysioterapeuter. Saknas tydlighet ex vilka
patientgrupper som mobila rehabteamet hjälper. Förslag att göra skrivelse till Länsgrupp
Rehab angående behovet av tydlighet kring olika patienter. Kristina gör förslag på text.
Caroline informerar om att ombuden i kommunen har gjort skrivelse till Länsgrupp Rehab
angående rehab efter covid.
Träff för ombuden i kommunen den 20 maj. Ny träff planeras till den 7 september.

§ 6 Övriga frågor
Vi har fått information angående arbetet med “Nära vård” och insatser som planeras framåt.
Fysioterapins dag 8 september. Vi kommer inte att göra någon större aktivitet. Skicka efter
material och sprida i ex väntrum. Sprida material som finns framtaget på dels våra sociala
medier men även uppmuntra de som vill att sprida på sina egna kanaler.
Sommarhälsning till alla ombud skickas ut av Caroline och Hanna.
§ 7 Tid och plats för nästa möte
Onsdag den 8 september (Fysioterapins dag) klockan 16 –17.
§8 Mötets avslutande
Sekreterare:
Hanna Kristelius

