Verksamhetsberättelse 2018 Fysioterapeuterna Örebro
Verksamhetsberättelsen gäller verksamhetsåret som pågår 2017-10-01 till 2018-09-30.
Den nya distriktsstyrelsen konstituerades vid första styrelsemötet 2018-01-29. Styrelsen har
haft ytterligare 5 möten: 2017-10-30, 2018-03-26, 2018-04-23, 2018-06-04, 2018-08-20.

Ordinarie ledamöter 2018
Ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Suppleant
Webbredaktör
Revisorer
Valberedning
Förhandlingsledarmot

Karin Lorin
vakant
Liv Näsholm
Louise Andersson
Emma Nilsing-Strid
Monika Randén
Maria Hindenborg, Åsa Andersson
Maria Eiserman , Sandra Caris
vakant

Styrelsen har under verksamhetsperioden 171001 till 180930:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Genomfört årsmöte för 2017-11-27.
Upprättat en verksamhetsplan samt en budget för 2018.
Fortsatt att arbeta med översyn och rekrytering av arbetsplatsombud/skyddsombud.
Anordnat en ombudsträff för arbetsplatsombud 30 maj 2018.
Anordnat och hållit i facklig grundkurs 2018-03-21 och 2018-08-22.
I samarbete med förbundet anordnat facklig fortsättningskurs 19-20 augusti 2018.
Från styrelsen deltog Karin Lorin och Louise Andersson.
Deltagit i distriktsrådsmöten representerad av Karin Lorin
16-17 mars 2018 och 20 september 2018
Deltaget vid förhandlinsrådsmötet i mars samt vid samtliga telefonmöten för
förhandlingsråden, representerad av Louise Andersson i egenskap av tillförordnat
förhandlingsledamot.
Representerat Fysioterapeuterna i SACO-rådet av Karin Lorin (ordinarie), Louise
Andersson (suppleant)
Representerat SACO:
o i samverkansgrupp för Närsjukvård Örebro och Söder (NÖS), i facklig
samverkan gällande Närsjukvårdscentrum i Örebro, samt i samverkan
gällande E-hälsa genom Louise Andersson.
o i samverkansgrupp för Hjälpmedel och Habilitering genom Karin Lorin som
suppleant.
Den fasta tiden för fackligt arbete för Fysioterapeuterna Örebro har sedan augusti
2018 utökats från 10 % där Karin Lorin och Louise Andersson har arbetat 5 procent
vardera till 35%. Karin Lorin till 10%, Louise Andersson till 25% bl.a. för arbetet
gällande kompetens och karriärvägar.
Planerat och genomfört en kvalitetsförmiddag på Internationella Fysioterapins dag
2018-09-07, i samarbete med Region Örebro, med cirka 140 deltagare.
Deltagit i möten med arbetsgivare gällande fysioterapeuters kompetens- och
karriärsutveckling.

•
•
•
•

Skrivit yrkande inför löneöversyn 2019.
Semesterväxling: i samråd med förbundet påverkat utformningen av avtalet samt
tecknat avtal med Region Örebro län.
Löpande lagt ut information på distriktets hemsida med bl.a. styrelseprotokoll,
information om fackliga utbildningar och möten samt Fysioterapins dag.
Bistått medlemmar i fackliga frågor.

Ekonomi
Distriktsstyrelsen har tilldelats 30 000 kr från förbundet och spenderat 17 909 kr under
räkenskapsåret 2018. Det fanns pengar kvar från 2017. För detaljer, se sammanställningen
för räkenskapsåret 2018.

Löner
Posten som förhandlingsledamot distrikt Örebro har varit vakant sedan 2017-01-01. Inför
löneöversynsprocessen 2018 har skriftliga yrkanden lämnats in. Vid löneöversyn och
avstämnings möten för 2018 har Fysioterapeuterna varit representerade av Karin Lorin som
har varit kontaktperson, Sandra Caris (Universitetssjukhuset Örebro), Kristina Härder
(Lindesbergs lasarett) och Louise Andersson (primärvård). Utfallet 2018 för
Fysioterapeuterna var 2,3 %.
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Louise Andersson

