
 
Protokoll styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Kalmar           2019-02-06 

Plats: Videomöte Tid: 16:00 

Närvarande: Caroline Birgersgård, Hanna Kristelius 

 

Dagordning 
§ 1 Mötets öppnande 16.07 

 

§ 2 Ekonomi och budget.  

Angelika hälsar att vi har 5.834,69 på kontot. 

Vi har fått tilldelat 55 000kr för 2019. Angelika kommer skicka in begäran av första 

utbetalningen. 

Justering av den preliminära verksamhets och budgetplanen för 2019. Reviderad plan bifogas 

protokollet.  

 

§ 3 Rapport från Landstinget 

Har fått ett arbetsplatsombud i Nybro, Mikael Älgne, som är anmäld till grundkursen som går 

i Linköping i vår.  

Löneprocessen är igång. Vi har haft uppstartsmöte idag. Finns fortsatta problem i processen.  

 

§ 4 Rapport från Företagarna 

Distriktet har inte någon representant. Frågan om representant har lyfts på möte med 

företagarna, men det är inte någon som har visat intresse. 

 

§ 5 Rapport från Kommunerna 

Nya arbetsplatsombud i Kalmar kommun, socialförvaltningen, Charlotte Åsenius och Cecilia 

Brandt. Caroline har haft en kort information för dessa. Daniel Hallgren som har varit 

arbetsplatsombud i Västervik kommer att sluta för att börja arbeta i regionen. Caroline har 

gett stöd till arbetsplatsombuden. Sammanställning av lönerna 2018 kommer snart.  

 

§ 6 Utbildningar 

Tre anmälda till grundkursen som går i Linköping i vår. Fått mail av förbundet att de kommer 

att se över utbildningarna under året. Ev några som är intresserade av gå kurs i arbetsrätt. 

Hanna lyfter frågan om vi ska ordna en kurs i arbetsrätt till hösten. Får återkomma med frågan 

vid nästa möte.  

 

§ 7 Övriga frågor 

- Årsmötet diskuterades. Vi har fått önskemål om att vara i Kalmar. Länka ev föreläsning samt 

möte till övriga orter. Hanna kollar vi kan få hjälp med det praktiska kring arrangemanget.  

- Caroline formulerar ”annons” att lägga ut på hemsidan med namn och kontaktuppgifter till 



valberedningen.  

- Träff för arbetsplatsombud i maj. Bjuda in ALLA ombud, både från kommuner och 

regionen. Heldag, ca 9 – 15, Oskarshamn. Vi bjuder på frukost och lunch.   

- Caroline har skrivit på datadelningsavtal mellan fysioterapeuterna och med vår 

distriktsstyrelse Kalmar och skickat in handlingarna till Helena Pepa Förbundsdirektör, 

Fysioterapeuterna 

 

§ 8 Tid och plats för nästa möte 

Ev 21 mars i samband med resa till distrikt/förhandlingsråd. I så fall fokus på att planera 

träffen med arbetsplatsombuden.  

 

§ 9 Mötets avslutande 

Mötet avslutade 17.30 

 

Sekreterare: Hanna Kristelius 
 


