Fysioterapeuterna Kronobergs distrikt
Protokoll för styrelsemöte 2016-08-29, Växjö
Närvarande: Mattias Cloodt, Johan Söderström, Esme Richardson Owen, och Erika Cloodt
§1 Öppnande Erika förklarar mötet öppnat
§2 Val

Erika väljs till ordförande, Esme till sekreterare och Johan till
justeringsman

§3 Föredragslistan

Föredragslistan godkänns

§4 Föregående protokoll

Läggs till handlingarna

§5 Verksamhetsfr.

Det finns flera vakanta tjänster inom den kommunala sektorn i hela
länet, rekryteringsläget är svårt.
Regionen har också svårigheter nu att rekrytera till vakanta tjänster
och vikariat.

§6 Ekonomi

Malin ej närvarande. C:a 16 000kr kvar av årsbudgeten. 5 000 kr
öronmärkt till nätverksträff, årsmötet och middag för medlemmar.

§7 Inkomna skrivelser

Inbjudan till regiondagarna på Gotland i oktober, 1-2/10. Mattias
och ev. Johan deltar i år.

§8 Övrigt

Malin Roos, kassör i styrelsen, har meddelat att hon kommer
lämna sin post efter årsmötet.
DS föreslår att valberedning får frågan att försöka hitta
medlemmar som kan tänka sig styrelsearbete framöver.
Erika kontaktar valberedningen, Emma Ejeklint, Sara Eliasson och
Said Nazzal.
Johan och Mattias har kontakter som har uttryck intresse för DS.
Johan bjuder med intresserad kollega på vårt nästa möte.
Fysioterapins dag 8/9.
Tyvärr har inte Erika hunnit träffa barnnätverket innan sommaren.
Det är svårt att få våra kollegor inom området barn att ordna
föreläsning och aktivitet med så kort varsel.
DS beslutar att den tänkta aktiviteten för skjutas upp till ev. nästa
år.
DS föreslår att vi ser över möjligheten att ev. skriva en
debattartikel, Mattias kollar lite på detta.
Nätverksträffen den 8/11
Mattias har kollat men alla lokaler på LL är uppbokade.
Det finns möjlighet att boka lokal på Linnéuniversitet, c:a 500kr/

timme utan moms.
Erika kollar om Sofia Backåberg kan boka lokal på universitetet
samt om Sofia kan presentera sitt forskningsarbete/ORA.
Johan kollar om Växjö kommun kan stå som värd, även om några
fysioterapeuter i kommunen kan tänka sig presentera hur de
arbetar med förflyttningsutbildning till vårdpersonalen i
kommunen.
Årsmötet efter nätverksträff, medlemmar bjuds på middag.
Kontakt med Café Kristina eller restaurang i Växjö.
Esme skriver inbjudan till nätverksträff/årsmötet.
Mattias kan ta emot anmälningar.
Träff med Per-Henrik och Ingeborg
Mattias har fått tid för möte, 19/9 kl. 11 på Regionshuset i Växjö.
Syftet med mötet, hur kan vi ge Kronobergare en god vård.
Mattias har fått mail från sjukgymnast Susanna Håkansson om hur
vår kompetens skulle kunna bättre utnyttjas inom området
psykosomatik.
Mattias har bjudit med Susanna på mötet för att prata om
fysioterapeutens roll inom psykisk ohälsa. Mattias har inte fått svar
ännu från Susanna.
Mattias, Erika och Susanna deltar på mötet, om inte Susanna vill
eller kan så kommer Johan deltar istället.
Utbildning Löneprocess
Mattias frågar om möjligheten att anordna en utbildning inom
löneprocessen/löneförhandling med Dolores – förhandlingschef på
förbundet centralt.
Mattias har bokat lokal inom Regionen. Förbundet centralt
bekostar Dolores resa och hotell.
DS står för lunch/fika. Utbildning riktar sig till arbetsplatsombud.
DS godkänner att Mattias anordnar utbildningen.

§9 Nästa möte

12/10 i Växjö. Espresso House.

§10 Avslut

Erika förklarar mötet avslutat

____________________________
______________________________
Sekreterare Esme Richardson-Owen

Justerare Johan Söderström

