
 
LSR Kronobergsdistriktet   
Protokoll för styrelsemöte 2012-05-28, Ljungby Köpmansgatan 
 
Närvarande styrelse:  Sofia Backåberg, Sara Eliasson, Malin Larsson, Therese Lindberg, 

Emma Odén, Linda Owesson  
Närvarande inbjudna: Erika Kjellén, Erik Unevik 
 
 
§ 1 Öppnande Malin förklarar mötet öppnat och vi börjar med presentationsrunda 

och sushi.  
 
§ 2 Val Malin väljs till ordförande, Sofia till sekreterare och Sara till 

justerare för mötet. 
  
§ 3 Föredragn.lista Föredragningslistan godkänns 
 
§ 4 Föreg. protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 
 
§ 5 Verksamh.fr. Landsting: Tjänsten som verksamhetschef för Lasarettsrehab är 

ledig och annonseras internt och externt. Inte riktat mot specifik 
yrkesgrupp. Fackliga repr har varit med i rekryteringsprocessen.  

 Stefan Carlsson är sjg och ny avdelningschef på Primärvårdsrehab 
nordväst. Vik på Alvesta VC är nu tillsatt. Tjänsten i Ingelstad 
fortfarande vakant. Sara har haft lunchmöte med 
arbetsplatsombuden (APO) i Ljungby med god respons och ska på 
träff med APO på CLV och psykiatrin i Växjö.  
Kommun: Diskussion kring MAR och utbildningsstopp pratades 
om på förra lunchmötet i Ljungby. Inte läge just nu i Ljungby 
kommun att strida för utbildningsstopp pga ekonomiska 
situationen. Diskussion kring att ta befintliga medel för att tillsätta 
MAR. Det är en långsiktig förebyggande strategi att ha MAR och 
MAS för att förhindra utbildningsstopp i framtiden.  
Privat: Problem på Carema sjukvård i Växjö pga hög 
arbetsbelastning och för få tjänster i relation till antal listade 
patienter. 

 
§ 6 Ekonomi 4380 kr kvar just nu. Kommande räkning på väg in från Erika 

Mattson som inte fick betalt från sin arbetsgivare på facklig 
grundkurs. Nya pengar kommer i aug, ekonomin förväntas gå ihop 
tills dess.   

 
§ 7 Ink. skrivelser Regionträff sista helgen i sept. Beräknad kostnad 2000/pers. Vi 

(Malin) anmäler 3 personer. Erik, Therese, Linda och Emma är 
intresserade men flera har eventuella förhinder. 

 
§ 8 Övrigt  

- Mål och tidsplanering för DS: Diskussion om att vi i 
styrelsen ska vara mer målfokuserade i vårt arbete. Viktigt 



med visionsarbete och tydlighet i vad vi ska arbeta för 
konkret.  
Till nästa gång funderar vi vidare hur vi till hösten kan 
jobba med kopplingen klinik – forskning. Ex kontakt med 
magisternätverket.  

- Planering After work: Datum flyttas både i Växjö och 
Ljungby till i direkt anslutning till sjg dag 8 sept. De som är 
med och hjälper till under dagen bjuds på mat. Tina 
Eliasson är ansvarig Alvesta, Emma O ansvarig i Ljungby, 
Linda O ansvarig i Växjö. Ansvariga pratar med 
biblioteken. Emma beställer material till Ljungby och 
Växjö och Tina beställer till Alvesta. After work i växjö 
Bishops arms och i Ljungby på Harrys.  

- Rekrytering: Therese har fått lista på alla som arbetar i 
Kronoberg men som inte är medlemmar. Hon skickar ut en 
inbjudan till After Work samt info om facket till dessa.  

 
§ 9 Nästa möte 10 sept 17.30 – 19.30 i Alvesta. Therese bokar lokal.  
 
§ 10 Avslut  Malin förklarar mötet avslutat. 
 
 
 
____________________________                           ____________________________ 
Sofia Backåberg, sekreterare                                     Sara Eliasson, justerare 
 


