Ds Möte Fysioterapeuterna Kronoberg 170905
Närvarande: Erika, Mattias, Julia, Johan och Esme
Fokus på Regiondagarna
Anmälningstiden har gått ut. Alla styrelser är representerade förutom Kalmar och Blekinge. Gotland
och Jönköping skickar en person var. Vi blir totalt 10 personer inkl. vår styrelse. Fem distrikt utav sju
deltar på regiondagarna.
Erika, Mattias, Julia och Esme deltar från Kronoberg.
Hotellet är klart.
Ekonomi: c: a 9 000 kvarstår av årets budget. Från vår budget ska vi betala hotellet för Esme, maten
för övriga styrelsemedlemmar samt ”Inlåst” för alla deltagare. Mattias kollar priserna och
återkommer till Johan inom några dagar.
Schemat för dagarna
Vissa små ändringar görs i schemat. Föreläsare kunde bara söndagen. Grupparbetet blir på lördag
istället.
Lördag
Stefan Jutterdal deltar på lördag förmiddag och får ganska fria händer. Han ska prata om goda
exemplar på påverkansarbete.
Lördag eftermiddag: gruppdiskussioner i mindre grupper, 3 grupper förslagsvis. Grupperna bestäms
på förhand. Mattias har lite kännedom om deltagarna, han ordnar en gruppindelning.
Gruppfrågor
Varför ska vi arbeta med påverkansarbete? – vad händer om vi inte gör det?
Hur lägger vi upp en plan för påverkansarbete? Goda exemplar. Vilka ska vi träffa? Politiker, chefer,
övriga?
Hur kan vi engagera våra medlemmar i påverkansarbete och hur sprider vi påverkansarbetet som
har gjorts vidare?
Alla tre grupper arbetar med alla tre frågor. Varje grupp presenterar en fråga var. Gruppen får
sammanställa svaren från alla grupper och presenterar det.

Mattias har skrivit några frågor som ska mejlas ut till kursdeltagarna i förhand. Vi i styrelsen får som
uppgift att titta igenom och välja ut de mest relevanta.
Söndag
Presentation av grupparbetet från lördagen
Fika
Föreläsning från en person som arbetar med bistånd. Han ska prata om påverkansarbete utifrån
hans perspektiv.
Erika välkomnar till mötet och till oss i Kronoberg.
Julia presenterar Stefan

Mattias tar hand om grupparbeten och agerar som koordinator. Mattias presenterar även
grupparbeten på söndag förmiddag samt presenterar söndagens föreläsare.
Esme fungerar som sekreterare under dagarna.
På lördagen är dagen slut kl.15. Inlåst kl.16-17. Middag kl.19.
På hotellet finns bassäng, Erika mailar ut om det. Styrelsen har barhäng efter Inlåst för de som vill
umgås innan middagen.
Beställning av material görs från förbundet, pennor och papper.

Nätverksträffen
PV kontaktad. Inväntar svar. Träffen planeras till slutet av november. Vi behöver helst en föreläsare
som intresserar primärvårdsområdet. Helst intresserar de flesta fysioterapeuter.
Johan tar kontakt med vissa ”intressanta” namn. Mattias kollar upp lediga lokal i Regionen.

Malin och Peter bjuds in till nästa möte, som valberedningen.
Nästa möte 3/10.

