
Fysioterapeuterna Kronobergs Distrikt  

Protokoll för Styrelsemöte  

2016-10-12 

Växjö 

Närvarande: Erika Cloodt, Mattias Cloodt, Johan Söderström, Esme Richardson-Owen och 

Julia Balzarsson  

Styrelsemedlemmar presenterar sig själva för Julia som är intresserade av vårt arbete.  

 

§1   Erika förklarar mötet öppet 

 

§2 Val Erika vals till ordförande, Esme till sekreterare och Johan till 

justerare  

§3 Föredragslistan Föredragslistan godkänns   

 

§4 Föregående protokoll Läggs till handlingar  

 

§5 Verksamhetsfrågor  Det råder fortfarande vakanser tyvärr på många håll i länet samt i 

landet som helhet.  

 Mattias var på förhandlingsrådsmöte i Stockholm, 

rekryteringssvårigheter finns inom de flesta verksamheter i hela 

landet. Stockholm har extremt svårt med rekrytering.  

 Förbundet centralt menar på att bristen på fysioterapeuter är 

beroende av ett flertal orsaker, pensionsavgångar, utökade 

verksamheter och tjänster i bl.a. inom den kommunala sektorn. 

Sedan finns det ett okänt antal fysioterapeuter som lämnar yrket. 

På förhandlingsrådsmöte diskuterades också vikten av ny 

löneförhandling vid ändrade arbetsuppgifter.  

Från 170101 sker det ändring i diskrimineringslagen som innebär 

att arbetsgivaren får ånyo kartlägga och jämföra löner. Förbundet 

ser helst att våra löner jämförs även med yrken som bedöms har 

likvärdiga ansvar och utbildningsnivå.  

Mattias skickar sammanfattning av mötesdagarna för publicering 

på hemsidan.  

 

 Regionsdagar Gotland  

Mattias deltog från Kronoberg. Fokus på dagarna var på kongress 

och genomgång av kongressmaterialet. Birgitta Granberg och Pia 

Larsson deltog från förbundet centralt.  

Kronoberg är värd för regionsdagar 2017, oktober. Vi behöver 

tänka på förslag på tema/föreläsare samt aktiviteter.  

 



 Möte med Per-Henrik Nilsson och Ingeborg Franzén. Mattias och 

Susanne Håkansson var med på mötet. Inriktning på psykisk 

ohälsa och fysioterapi. Hur kan vår kompetens inom området 

bättre används? Mötet var positivt, uppföljning nästa år.  

Mattias skriver ihop sammanfattning som publiceras på hemsidan.  

 

§6 Ekonomi  Kassören är inte närvarande men det uppskattas c:a 13 000 kr kvar 

av årsbudgeten efter Regionsdagarna.  

§7 Inkomna skrivelser  

§8 Övrigt  Nätverksträffen  

Blir på den 8:e november. Hittills har vi fått in 22 anmälningar. 

Mattias skickar ut en påminnelse. Det upplevs vara dålig 

uppslutning från kommunerna.  

Sofia är bekräftad som föreläsare. Erika kollar med Malin om 

arvode till föreläsare. Johan kollar upp fika samt om det finns 

tillgång till dator, projektor mm.  

 

 Årsmöte 

Erika gör en kort powerpoint om styrelsen och vårt arbete. 

Mattias skriver verksamhetsberättelsen  

Mattias kommer prata om kongress, handlingar till kongress finns 

tillgängliga på hemsidan. Sammanfattning av handlingarna finns 

att läsa utan inlogg.  

Det är bra om handlingarna kan läses igenom, iaf propositionerna. 

Möjliga åsikter skickas till Mattias eller Erika. Kongressen äger 

rum i Stockholm den 19-20/11.  

 

 Styrelsemedlemmar 

Annelie har meddelat att hon inte vill ställa upp till val. 

Helena är också osäker om hon vill bli omvald  

Malin Roos avgår helt från styrelsearbete  

Övriga styrelsemedlemmar ställer upp för omval.  

Julia Balzarsson ställer upp till inval i DS.  

 Erika har varit i kontakt med valberedningen, de har tyvärr inga 

förslag på nya styrelsemedlemmar.  

Styrelsen diskuterar valberedningen och dess uppdrag. Förslag att 

en aktiv valberedning skapas, enklast om det består av personen 

inom Regionen med brett kontaktnät.   

Vi i styrelsen tycker det är viktigt att vårt uppdrags längd och 

mandat tydliggörs. Att styrelsen är dynamisk och medlemmar 

förnyas.  

 



Ny server som påverkar redigering av hemsidan. Ny 

webbutbildning är planerad vid flera olika tillfällen i Stockholm. 

Esme deltar, det blir troligen övernattning och resa som distriktet 

får stå för, även kostnaden för utbildningen.  

 

Mattias rapporterar att det finns intresse för utbildning i 

löneprocess. Lokalen blir gratis. DS står för fika och lunch, vi kan 

beställa från Regionen. DS godkänner förslaget.  

 

Mattias kollar om våra förtroendeuppdragen är registrerade hos 

förbundet och även hos våra arbetsgivare.  

 

Arbetsplatsombud , Mattias kollar igenom aktuella ombud. 

Nytillkomna godkänns på årsmötet.  

 

DS kommer fråga Dorothea Urbanek om hon kan tänka sig fortsatt 

uppdrag som revisor.  

 

§9 Nästa möte  Nästa DS möte blir årsmötet, nästa styrelsemöte bestäms på 

årsmötet.  

 

§10  Erika förklarar mötet avslutat  

 

 

  

 

 

Sekreterare Esme Richardson-Owen  Justerare Johan Söderström  

 

---------------------------------------------  ------------------------------------------------ 


