Fysioterapeuterna Kronobergs distrikt
Protokoll för styrelsemöte 20170215 Växjö
Närvarande: Erika Cloodt, Mattias Cloodt, Johan Söderström, Julia Baltzarsson och Esme
Richardson-Owen
§1 Öppnande

Erika förklarar mötet öppet

§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.

Nulägesbeskrivning. Mattias har varit i kontakt med
arbetsplatsombuden och kartlagt vakanser. Det ser ut så här:
Växjö Kommun – inga direkta vakanser däremot många
vikarier. Få sökande till tjänster.
Älmhult Kommun – 2 heltids vakanser – inga sökande
Tingsryds Kommun – 2 heltids vakanser – inga sökande
Lessebo Kommun – 1 heltid vakans
Uppvidinge - ?1 vakans, vikariat?
Ljungby Kommun – 4 vakanser
Markaryds Kommun – tv tjänster tillsatta däremot 1 vakans –
vikariat.
Barnhab – 2 vakanta vikariat – inga aktuella sökande
LL – vakanser – inga sökande
CLV – vakanser – svårt att tillsätta, nödlösningar
PV – inga direkta vakanser men svårt med rekrytering.
I veckan har det pågått en diskussion om bristen på
fysioterapeuter i hela landet. Ansträngt läge för många
medlemmar, förbundet behöver bevaka arbetsmiljön.
Hur kan arbetsgivaren göra anställningar mera attraktiva?

§6 Ekonomi

Johan ny kassör. C:a 22 tkr till årsbudgeten. I dagsläget 11 tkr
på kontot.

§7 Inkomna skrivelser
§8 Övrigt

Regionsdagar
Kronoberg är värd för regionsdagar i år. Vi bestämmer
datumen, 30/9 – 1/10. Inbjudan bör skickas ut under våren.
Plats: förslag PM – Mattias kollar priserna. Annars IKEA
hotellet?
Vi behöver ta fram ett program, förslag på rekrytering och hur
vi kan göra våra verksamheter attraktiva.
Vi skickar en fråga till Stefan Jutterdal om han kan tänka sig
delta en del av dagen. Om inte Stefan kan då frågar vi en annan
medlem för förbundsstyrelsen.
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DS bekostar aktivitet och mat, deltagarens DS står för boende
och resa. Vi i styrelsen som bor i Växjö behöver inget boende
däremot styrelsemedlemmar som har resväg behöver det. Alla
DS medlemmar äter frukost ihop på hotellet.
Vi funderar gemensamt över möjliga aktiviteter.
Träffa politiker
Tidigare har DS träffat Regionen och fört dialog. Vi har
däremot inte haft kontakt med någon kommun. Under våren
föreslår DS att vi försöker träffa förvaltningschefen i Växjö
Kommun, Eva Ekman, för att diskutera behov av vår
kompetens samt behov av specialistkompetens. Förslag,
Mattias, Johan och Julia deltar på mötet.
Nätverksträff 2017
Tema, idrott och idrottsskador? Johan kollar upp ev. föreläsare
och arvode. En verksamhet från Regionen bör stå som värd.
Kan PV rehab vara värd, Cathrine Mård kontaktas.
Fysioterapins dag
Debattinlägg/insändare av DS om relevantämne på dagen.
DS bjuder in på afterwork för medlemmar i Växjö till
självkostnadspris. En möjlighet till att umgås och nätverka.
Avtackning
Malin Larsson Roos har lämnat styrelse och bör avtackas. Även
Emma Ejeklint har avgått från styrelsen. Vi bjuder Malin och
Emma på mat (lunch) den 29/4, ev. någon aktivitet.
Arbetsplatsombud
2 nya ombud i Tingsryds Kommun
Karin Hjalmarsson
Erika Gustafsson
DS väljer in ovanstående personer som arbetsplatsombud i
Tingsryds Kommun.
Facebook gruppen
Erika har rensat bland medlemmar. Gruppen ska enbart vara
till våra medlemmar i Kronobergs län. Gruppen görs offentlig
men kräver godkännande av admin. Esme fixar detta.
§9 Nästa möte

29/4. Plats bestäms senare

§10 Avslut

Erika förklarar mötet avslutat

Sekreterare Esme Richardson-Owen

Justerare Johan Söderström

