Dagordning för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar

2021-10-06

Plats: Digitalt Teamsmöte
Tid: 16-17:00
Kallade / Närvarande:

Caroline Birgersgård

Kristina Magnusson

Hanna Kristelius

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Ekonomi och budget.
Caroline, kassör - Vi har 14.867,99 på kontot.
§ 3 Information från ordförande
Haft starta upp möte med Katarina Karlsson från Torsås- nytt arbetsplatsombud. Från Robert
Jargland från Västervik har ingen anmälan om förtroendevald inkommit än.
§ 4 Information från regionalt förhandlingsansvarig
Jobbat med yrkanden. Utgått från det lönepolitiska programmet. Kommer presenteras på
fysioterapi 2021. På gång med utbildning i praktisk arbetsrätt under nästa år.
§ 5 Information från Regionen
Oskarshamns sjukhus underbemannade.
Tunt med ombud, inte så många förtroendevalda vilket är tråkigt.
Karriärmodellen är klar och ska ut och användas i medarbetarsamtal. Utmaningen är att
omsätta detta i praktiken.
Jobbar mycket i central samverkan, alla förbund fortsatt mer delaktiga i samverkan vilket är
positivt.
Central nivå jobbar med arbetsmiljö och frågeställningar kring skyddsombudens roll och
huvudskyddsombudets roll- positivt arbete.
§ 6 Information från Företagarna
Caroline kommer skriva ett informationsbrev till företagarna.
§ 5 Information från Kommunerna
Kommunträff: Pratade lön och löneöversyn 2022. Västerviks kommun är underbemannade.
Finns mycket frustration och uppgivenhetskänsla.

Oskarshamns kommun är fullbemannade och stabil i sin grupp.
Yrkanden som vi delar med varandra för att hjälpas åt kring skriva yrkanden.
Inom kommunen – kompetensutveckla gemensamt.
Vilka kompetenser och kontaktvägar kan vi ha för att ringa och fråga när vi har frågor.
Kristina formulerar en frågeställning kring hur vi tar till vara varandras kompetens inom
kommunerna till nästa kommunträff måndag 17/1. 14.45-16.
§ 6 Övriga frågor
Kick- off studiecirkel påverkansarbete- utifrån nära vård. Vi tackar nej till att delta i
studiecirkeln under hösten då vi känner att tiden inte finns. Bestämmer att vi planerar in en
fysisk träff för styrelsen när vi kan diskutera vårt fortsatta arbete samt sammanställa inför
årsmötet.
§ 7 Tid och plats för nästa möte
Lördag 4/12 fysisk träff. (kolla upp möjlighet Palas i Hultsfred. Påskalavik eller Corallen.
Kolla alternativ och ta prisförslag. Dagkonfererens. Frukost, lunch och kaffe.
§8 Mötets avslutande
Vid pennan
Kristina Magnusson
Sekreterare

