Verksamhetsberättelse Fysioterapeuterna distrikt Kronoberg verksamhetsåret 2021
Styrelsen har under året bestått av sex ledamöter och två adjungerade. Samtliga
styrelsemöten har p.g.a. Covid-19-pandemin ägt rum digitalt.
Året tog avstamp i medlemsaktivitet i form av digital föreläsning med Eva Ekwall Hansson
från Lunds universitet. Föreläsningen handlade om balans och fall samt mätning av dessa.
Efter föreläsningen hölls årsmöte. Cirka tio medlemmar deltog i föreläsning och möte.
Styrelsens mål var i enlighet med verksamhetsplanen att inventera och ökad mängden
arbetsplatsombud, att starta upp möten med arbetsplatsombud, att tydliggöra
kommunikationen med medlemmarna och skada medlemsaktivitet, att skapa en tydligare
struktur och årshjul för styrelsen bl.a. via kickoff och planeringsträffar och … (övriga målen).
Styrelsen har efter årsmötet möten va en g+ng varje till varannan månad.. Ordförande har
varit Julia Baltzarsson, vice ordförande och kassör har varit Malin Larsson Roos, regionalt
förhandlingsansvarig har varit Mattias Cloodt och sekreterare har växlat mellan ledamöterna.
Revisorer och valberedning har saknats.
P.g.a. pandemin och restriktioner har inga fysisk aktiviteter/möten genomförts. Under hösten
2021 hölls ett möte där alla distriktets medlemmar men främst arbetsplatsombud bjöds in.
Tre arbetsplatsombud deltog, ledare för mötet var ordförande, regionalt
förhandlingsansvarige och ombudsman på kansliet. Syftet med mötet var att etablera en
tätare kontakt med arbetsplatsombuden samt stödja ombuden i deras roll på ett mer
omfattande sätt än tidigare. Bl.a. hölls en presentation av förbundets och distriktets
uppbyggnad samt aktuella frågor på arbetsplatserna diskuterades.
Under hösten genomförde styrelsen tillsammans med distrikt Jönköping en digital
föreläsning med tema psykisk ohälsa, där ca 50 medlemmar deltog.
Styrelsen har under året besvarat frågor från medlemmar och arbetsplatsombud,
företrädelsevis via e-post till distriktets e-postlåda. Frågorna har framför allt varit av
arbetsrättslig karaktär. Regionalt förhandlingsansvarig har även bistått enskilda
arbetsplatsombud i förhandlingar.
Under senhösten och vintern genomförde styrelsen huvuddelen av en studiecirkel anordnad
av förbundet samt studieförbundet Sensus. Cirkeln tog avstamp arbetet kring god och nära
vård men syftade även till att ge verktyg och insikter om hur det fortsatta arbetet i styrelsen
kan genomföras. I skrivande stund har studiecirkeln två träffar kvar innan den är avklarad.

Sammanfattningsvis lägger vi ännu ett år som präglats av pandemin bakom oss.
Distriktsstyrelsen upplever en stor förbättring kring hur de digitala mötena fungerar, såväl
inom Distriktsstyrelsen som tillsammans med medlemmarna. Vi kan konstatera att ett
ansträngt läge på flera arbetsplatser samt sjukfrånvaro inom Distriktsstyrelsen har försvårat
att utföra arbete utöver basuppgifterna. Vi ser dock försiktigt ljust på framtiden och det

arbete som är påbörjat. Vi har haft stor hjälp och stöttning av förbundets kansli och det
grundmaterial som hemsidan utökats med. Som största önskan inför verksamhetsåret 2022
har vi fler aktiva medlemmar och förtroendevalda.
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