Dagordning för Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar

2022-08-23

Plats: Digitalt möte viaTeams
Tid: 16:30-18
Kallade:
Caroline Birgersgård
Hanna Kristelius

Kristina Magnusson

Frida Danielsson

Dagordning
§ 1 Mötets öppnande
Caroline öppnar mötet 16.35
§ 2 Fördelning av rollerna i styrelsen
Hanna kommer att sluta arbeta i regionen och avsäger sig därmed rollen som regionalt
förhandlingsansvarig från den 1 september. Eventuellt en person som möjligen kan tänka sig
att vara regional förhandlare och göra enbart det, dock är inte något klart. Diskuterar om vi
ska be om ett utskick från förbundet centralt om läget till alla medlemmar i distriktet.
§ 3 Ekonomi och budget.
Vi har 30993,99 kronor på kontot. Kommande kostnader är kommunträffen i slutet av
september.
§ 4 Enkäten om LÖN
Kollar igenom enkäten som Kristina och Frida har gjort. Plan att skicka ut enkäten till
arbetsplatsombuden i kommunerna i god tid före kommunträffen.
§ 5 Planera LÖN kompetenshöjning
Kommunträff för arbetsplatsombuden den 27/9 på Oskarshamns folkhögskola där temat
kommer att vara lön. Tess kommer att vara med digitalt mellan klockan 10-12 för att prata
lön. På eftermiddagen förslag på att vi pratar konkret, praktiskt hur vi ska nå fram med vårt
budskap gällande lön. Både hur vi pratar med arbetsgivare och hur vi pratar med politiker.
Även hur vi ska nå ut med vårt budskap gällande lön till våra medlemmar. Caroline
färdigställer programmet.
Planerar även för att ha videomöte för avstämning och uppföljning av träffen ( ta upp
yrkanden). Bokar den tiden i samband med den fysiska träffen.

§ 6 Övriga frågor
Diskuterar fysioterapins dag. Hade planerat för att gå till valstugor och prata med politiker.
Kommer överens om att det inte är aktuellt att gå till valstugorna gemensamt. Diskussion
kring hur vi kan påverka politiker i våra kommuner. Ta fram och förbereda material som kan
vara lämpligt för arbetsplatsombuden och dela ut i samband med kommunträffen. Vi kommer
att göra utskick till alla ombud och föreslå vad de kan göra för att fira Fysioterapins dag, till
exempel att samla medlemmarna för facklig info och fika, samt att lägga ut material i
väntrummet. Kommer göra utskick till alla medlemmar för att informera om att de kan få
ersättning om de gör något.
§ 7 Tid och plats för nästa möte
Bokas måndag 10/10 klockan 16.30, digitalt.
§ 8 Mötets avslutande
Mötet avslutas 17.45

