Fysioterapeuterna Kronobergs Distrikt 200128
Kallade: DS-medlemmar
Plats: Biblioteket, Alvesta
Tid: 2020-01-28 17.00-18.30
Närvarande: DS medlemmar: Josefin, Julia, Malin, Emma och Esme
Frånvarande: Erika, Mattias och Johan.
Veronika – på besök hos DS för att se vårt arbete.

Dagordning
Fördelning styrelseposter 2020
Julia Baltzarsson – ordförande
Erika Cloodt – vice ordförande
Mattias Cloodt – förhandlingsråd
Esme Richardson-Owen – sekreterare/hemsida
Johan Söderström – kassör
Emma Ejeklint Oden – ledamot
Malin Larsson Roos – ledamot
Josefin Lindebert – ledamot

Aktuella frågor
Två DS möte per termin, växlande Alvesta och Växjö. Förslagsvis på biblioteken på respektive plats.
Lättare mat kommer köpas till möten.
Julia bokar bibliotek till nästa DS möte i Växjö.
Malin har skickat in budgetplan och verksamhetsplan till kansliet. Kansliet har en ny layout där allt är
samlat i samma Excel-dokument.
DS har budgeterat år 2020 (uppskattade kostnader)
2000kr: Årsmötet
3000 kr: Föreläsning till medlemmar
2000 kr: Facklig grundkurs
1300 kr: Synliggör yrket för bl.a. politiker
(det är viktigt att vi har representanter från primärvården vid ev. möte med politiker för att
synliggöra hur fysioterapeuterna kan bidra till förebyggande insatser och en god folkhälsa)
1200 kr & 1000 kr: Löpande DS kostnader och resor
4000 kr: Regionträff
Diskussion förs om svårigheter som finns pga. resursbrist gällande förebyggande arbete inom
primärvård trots att det står tydligt i de nationella riktlinjerna samt om begränsade
träningsmöjligheter för äldre i samhället.
Fysioterapins Dag (8/9) vore ett bra tillfälle att lägga någon slags påverkansarbete mot politiker i
Region och Kommun. Ev. fokus på preventivt arbete inom primärvården (där ingår även kommunens
verksamhet).

Vi går igenom förbundets verksamhetsplan år 2020 samt våra mål i Kronoberg (finns publicerad på
hemsidan).
Medlemsaktivitet / Årsmöte 2020
Förr arrangerade DS en nätverksträff för alla fysioterapeuter i Kronoberg som förbundet (DS) och
arbetsgivare stod för. Nätverksträffen fick inte fortsätta då arbetsgivaren såg det problematiskt att
det var bara fysioterapeuter som hade en detta. Om inte arbetsgivaren står bakom det så kan det
vara svårt för medlemmar att gå på arbetstid om inte arbetsgivaren godkänner detta.
Möjlighet till digital föreläsning för att underlätta deltagande och håller nere omkostnaderna?
Möjlighet att anordna en webbsänd föreläsning i samband med årsmötet är också ett alternativt?
Eva Ekvall Hansson – aktivitetsmätning? (Julia kollar upp det).
Erika Cloodt – möjligt att informera om din forskning?
Differentierade tjänster? Kan FoU informera om hur det kan se ut om en medlem vill läsa vidare?
Det har varit svårt att engagera medlemmar i årsmötet och DS Kronobergs arbete. Vad tycker våra
medlemmar är ”medlemsnytta?”
Kommunikation inom DS
Vi provar WhatApp som kommunikation inom gruppen.
Esme uppdaterar hemsidan med aktuell information om styrelsen 2020
Julia läser in sig om GDPR och hur det påverkar vårt arbete och mailkonto.
Josefin tar på sig ansvaret att regelbundet läsa av Kronobergs mailadress. (Esme och Julia kollar hur
detta har fungerat tidigare).
Nästa möte: 21/4 kl.17 – plats förmedlas senare.

