LSR Kronobergsdistriktet
Protokoll för styrelsemöte 2012-09-10, VC Alvesta
Närvarande styrelse:

Sofia Backåberg, Malin Larsson, Therese Lindberg, Emma Odén,
Linda Owesson, Erik Unevik

§ 1 Öppnande

Malin förklarar mötet öppnat.

§ 2 Val

Malin väljs till ordförande, Sofia till sekreterare och Therese till
justerare för mötet.

§ 3 Föredragn.lista

Föredragningslistan godkänns.

§ 4 Föreg. protokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

§ 5 Verksamh.fr.

Landsting: Den nya verksamhetschefen på lasarettsrehab heter
Ingrid Karlsson och hon är logoped i grunden. Nätverksträffen i år
ska handla om sjukskrivningar, Catrin Mårdh har fått ansvaret.
Therese kontaktar Catrin för att kolla läget.
Kommun: Ljungby: MAR frågan är lagd på is, utredning håller på.
Nerdragning på 25% tjänst i samband med Emmas grav ledighet,
togs upp men mycket besparingar ligger till grund. Stökigt i
Tingsryd pga ny chefsorganisation.
Privat: Samma läge på Carema som tidigare.

§ 6 Ekonomi

Vi räknar med att nya pengar har kommit i aug men vi vet i
nuläget inte.

§ 7 Ink. skrivelser

-

§ 8 Påverkan och rekryt.

Mycket beställningar inför sjg-dagen. Mycket utskick bla till
personalchefer och politiker inför sjg-dagen. Emma skickade en
artikel till smp som kom med en vecka efter sjukgymnastdagen,
artikeln till smålänningen kom inte med. Reportage i smålänningen
från sjg dagsfirandet i bibl Ljungby.
Utvärdering av kampanjen Remissfritt. Emma åker på
påverkansträff i slutet på oktober. Emma skickar in bilder till LSR
centralt.
Rekryteringsläget är plus minus 0.

§ 8 Övrigt

Utvärdering Sjg dag och After work: Lyckat evenemang. I Ljungby
inte lika mycket folk från allmänheten som tidigare men väl
representerat bland sjg. I Växjö få sjg men lyckat för oss som var
där och mycket folk från allmänheten. Trevligt med After work,
uppskattat bland de som kom även om vi inte var så många.
Gånganalysen i Växjö med video var uppskattat. Till nästa år ska vi
ha en arbetsplats för att visa hur man ska sitta vid dator.

Till nästa år stationer för att visa olika verksamhetsområden och
försöka engagera en sjg från varje arbetsplats för att få fler
representanter, kanske via APO. Idé kring ”fråga sjukgymnasten”.
Önskemål från kollegor att ha After Work oftare, förslagsvis att vi tar
det i samband med Sjg och nätverksträff (sept och nov).
Regionträff: Erik Unevik åker själv. Övriga har fått förhinder. Malin
skriver ner en sammanfattning av vad vi har gjort att skicka in inför
träffen. Ev kan Linda åka med. Malin anmäler.
Nätverksträffen: Therese påminner Catrin om att hon fick tillbaka
stafettpinnen efter förra träffen och frågar om hon behöver hjälp med
arrangemanget.
Öppet möte inför kongressen: Vi bestämmer att ha nästa möte öppet
för medlemmar och ge möjlighet att komma med synpunkter och föra
en dialog kring de frågor som kommer behandlas under kongressen.
Allt material kommer finnas på hemsidan. Malin skickar ut inbjudan
och Linda bokar lokal på Rådmannen. Mötet startar 17.30 med möte
endast för styrelsen och kl. 18 -19.30 håller vi öppet för medlemmar.
Fokus kring klinik-forskning i arbetet: Detta blir vårt visionsarbete
2013. Vi kommer också ge utrymme på hemsidan för att presentera
den forskning och de projekt som pågår i vår närmiljö.
Rekrytering: Vi funderar runt rekrytering till styrelsen. Sara har haft
lite kontakt med Sara Karlsson och Sandra Karlsson och blir ombedd
av Emma att ta en ny kontakt. Emma kontaktar Linn på
Smålandshälsan, Therese kontaktar Hanna Brännström och Anna
Grönsgård. Linda tar kontakt med Malin Jacobsson.

§ 9 Nästa möte

22/10 17.30-18.00 därefter öppet möte för medlemmar till 19.30
Rådmannen Alvesta.

§ 10 Avslut

Malin förklarar mötet avslutat.

____________________________
Sofia Backåberg, sekreterare

____________________________
Therese Lindberg, justerare

