LSR Kronobergs distrikt
Protokoll för styrelsemöte 2012-10-22, Rådmannen Alvesta
Närvarande:

Sara Eliasson, Malin Larsson, Emma Odén, Linda Owesson, Erik
Unevik, Erica Kjellén

§1 Öppnande

Malin förklarar mötet öppnat

§2 Val

Malin väljs till ordförande, Linda till sekreterare och
Emma till justeringsman.

§3 Föredragn. lista

Föredragningslistan godkänns.

§4 Föreg. protokoll

Hemsidan har uppdaterats med pågående projekt och
information har gått till alla medlemmar att man kan
maila in information om man har något på gång. När det
gäller Rekrytering från föregående protokoll, ” 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.” har dessa kontakter inte tagits utan
skjuts till vår heldag den 25/11 då dessa personer bjuds
in.

§5 Verksamhetsfr.

Landsting: nätverksträffen skjuts till våren pga.
Kerstin Stigmars avhandling blir klar först då. Inget
nytt rapporteras
Kommun: Sjukgymnasterna fortsätter lobba för
MAR, dagens MAS menar att hon arbetar 3 % mot
rehab medan verksamhetschefen menar att det ska
vara 30%.
Privat: Inget nytt rapporteras

§6 Ekonomi

Vi har mer pengar kvar än vi trodde vi skulle ha, ca
27 000 kr beräknas finnas kvar vid årets slut. Beslut
tas att vi ska köpa in enhetliga tröjor att använda när
vi representerar ex vid sjukgymnastikens dag. Emma
lovar kolla med Jönköping ang. tryckeri mm. Vi
väljer också att lägga planeringsdagen redan detta år
och datum bokas till den 25/11. Malin kollar med
Tina om hon vill ordna dagen åt oss.

§7 Inkomna skrivelser

-

§8 Påverkan och rekrytering

Emma har varit på påverkansträff i helgen. Hon
berättar att kampanjen Remissfritt utvärderas den har

pågått i två år. Tyvärr märker man inte så stora
förändringar vid mätning men det finns en ökning i
vissa grupper och Kronoberg har ökat!
Materialbeställningen från kansliet har fördubblats
sedan 2010. Vi får med oss ett tips att lista
medlemmar med kunskap inom olika områden för att
snabbt komma i kontakt i en viss fråga när media
söker information. Vi planerar att ordna en sådan lista
vid vår planeringsdag. Erik har under sommaren haft
mail korrespondens med politiker ang. sjukgymnasters
möjlighet att få sjukskriva. Hänvisas till Sara Mariopu
och Birgitta Gran som har erfarenhet av detta.
§9 Övrigt

-Arbetsrättskurs vt-13 budget 15 000 kr
-Rapport från regionträff. Erik tackar för att han fick
åka. Var intressanta och inspirerande dagar. Anna
Hertig pratade om levnadsvanor och vikten av att vi ser
oss som ambassadörer när det gäller dessa frågor i
patientmötet. Mer information om detta finns på
förbundets hemsida.
Kronobergs distrikt får mycket beröm för sitt arbete!
Man frågar efter samarbete mellan distriktsstyrelsen och
sektionerna.
Det kan bli aktuellt med rehab på helger och kvällar.
Mer tid för återkoppling från regionträffen ges under
planeringsdagen
-Inför kongressen. Alla medlemmar har blivit inbjudna
att ta del en sammanfattning av kongressmaterialet och
möjlighet att framföra sina åsikter och föra dialog runt
frågorna. Tyvärr var det inga utanför styrelsen som
kom. Linda och Erika redogör för de 4 propositionerna
och de 17 motionerna. Kongressmaterialet i sin helhet
återfinns på förbundets hemsida.

§10 Nästa möte

Planeringsdag den 25/11. Får återkomma för tid och
plats.

§11 Avslut

Malin förklarar mötet avslutat.

___________________________
Sekreterare Linda Owesson

_____________________________
Justerare Emma Odén

