LSR Kronobergsdistriktet
Protokoll för styrelsemöte 2012-04-23, Rådmannen Alvesta
Närvarande:

Sofia Backåberg, Malin Larsson, Sara Eliasson, Emma Odén.

§ 1 Öppnande

Malin förklarar mötet öppnat

§ 2 Val

Malin väljs till ordförande, Sofia till sekreterare och Emma till
justerare för mötet.
Funktioner i styrelsen för kommande år:
Malin Larsson
Ordförande
Sofia Backåberg
Sekreterare, webbansvarig
Linda Owesson
Sekreterar suppl.
Sara Eliasson
Kassör, förhandlingsråd, utbildare
Emma Odén
Ledamot, påverkansansvarig
Therese Lindberg
Ledamot, rekryteringsansvarig

§ 3 Föredragn.lista

Föredragningslistan godkänns

§ 4 Föreg. protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Verksamh.fr.

Landsting: Löneavstämning 3,4 %. Processen har gått bra men det
finns inga bra utarbetade lönekriterier som är specifika för
sjukgymnaster inom psykiatrin. Medianlönen i Kronoberg ligger
något över riket och i linje med södra Sverige. Det fattas
sjukgymnaster till vikariat på Alvesta VC och
Ingelstad VC. Sara fick stötta en medlem vid
uppsägningsförhandling så det löste sig bra till slut!
Kommun: Bra respons på konsekvensanalys och inga stora
förändringar kommer ske dvs ingen splittring av sjg.
Utbildningsstopp inom Ljungby kommun. Arbetet kring MAR går
vidare, insändare i smålänningen för två veckor sedan!

§ 6 Ekonomi

Budgeten på 10 000 för LSR grundkurs gick över med 3500kr pga
fler anmälda och därmed ökad matkostnad plus 3 dagar (1 ½
person) som vi gav ersättning för förlorad arbetsförtjänst. 63 900
äskades för året och vi fick beviljat 50 000. 25 000 betalas ut i
första skedet. Eftersom vi inte fick allt vad vi äskade behöver vi
dra ner på kostnader generellt.
Vid årsmötet såg det ut som vi gått plus 9000kr men detta berodde
på försenade fakturor och egentligen var summan minus 800kr.

§ 7 Ink. skrivelser

Vår-vinterbrev till ordföranden i DS lästes upp. Vi svarar på frågor
som ska till distriktsrådet. Malin kommer inte åka men skickar ändå
våra svar.

§ 8 Övrigt

-

-

-

-

-

Utvärdering årsmötet: Ett avslappnat och lättsamt möte,
positiv stämning. Bra att vara i en ny lokal. Uppskattades
att få sitta och äta och prata i lugn och ro innan mötet
började. Helst ha en ordförande som inte styrelseledamot.
Vi kan förbereda oss bättre till nästa gång. Planeringsmöte
närmare årsmötet nästa gång. Synd att Carina från FS inte
kunde stanna längre och tråkigt att vi inte fick göra ett
ordentligt avslut med henne. Viktigt att de som är inbjudna
till årsmötet håller sin taltid och inte drar över!
Rapport föreläsning Gunilla Elmgren Frykberg: Ca 30
deltagare. Generellt positivt.
Planering After work i Ljungby: 5 juni. Inbjudan ut en
vecka innan. Vi planerar mer på nästa möte.
Rapport påverkansmöte: Telefonmöte idag. Anna Hertting
var med och erbjöd sig att komma ut och vara med på ex
politikerträffar etc. Det finns mkt info som stöd bla på
hemsidan att använda sig av. Sjg dag – tips finns på
hemsidan. Nytt material ska tas fram. Påverkansträff i
oktober som Emma åker på.
Rapport politikerträff: Gick bra. Sara, Malin och Said
träffade V-partiet i Kronoberg. De berättades om sjg
verksamhet i privat, lasarett och kommun. Politikerna
konstaterade att fler sjg skulle behövas och lika många sjg i
alla kommuner. Direkt access diskuterades också.
Styrelsearbetet: Styrelsen vill få ökad insyn i olika
verksamheter i Kronoberg och samtidigt sprida positiv DS
anda ut på arbetsplatserna. Vi kommer bjuda in speciellt
utvalda arbetsplatsombud med förhoppning om utökat antal
styrelsemedlemmar. Till nästa möte i Ljungby inbjuds
Erica Kjellén (Malin och Emma pratar), Pernilla
Fredriksson (Sara pratar). Emma bokar lokal.
Nytt förslag att vi ska ha kreativa möten (exempelvis
visionsarbete, motioner etc) utöver vanliga DS. Separat i
Växjö och Ljungby, Malin är länken emellan.
MBL 14: Diskussion kring förhandlingsrätten MBL 14.
Styrelsen beslutar att ge mandat enbart till Sara E,
förhandlingsråd och Kerstin Olsson pga hennes kunskap
och erfarenhet i fackligt arbete. Sara kontrollerar att
arbetsgivaren, LtKronoberg, har skriftlig kännedom om
detta.

§ 9 Nästa möte

Sushimöte i Ljungby 28 maj kl. 17.30 – 19.30. Emma bokar lokal.

§ 10 Avslut

Malin förklarar mötet avslutat

_________________________
Sofia Backåberg, sekreterare

_________________________
Emma Odén, justerare

