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Denna verksamhetsberättelse redovisar för perioden 2019-10-01 till 2020-09-30.
Verksamhetsåret löper för tiden 1 januari till och med 31 december.
Räkenskapsåret löper för tiden 1 oktober till och med 30 september.
Det har genomförts 10 styrelsemöten varav mötet 2019-12-09 var det konstituerande
styrelsemötet för 2020.
Datum för styrelsemöten: 2019-10-14, 2019-11-11, 2019-12-09, 20 20-02-03,
2020-03-02, 2020-03-30, 2020-05-04, 2020-05-25, 2020-08-31,
2020-09-28.
Styrelse ledamöter 2020
Ordförande
Karin Lorin
Vice ordförande
Åsa Eliasson (förhandlingsledamot from 2020-06-01)
Ledamot
Louise Andersson (förhandlingsledamot)
Sekreterare
Anna Ärlebäck
Ledamot
Erika Stenbäck (avgick 2020-08-31)
Kassör
Liv Näsholm
Suppleant
Emma Nilsing-Strid
Suppleant
Therése Sundh
Suppleant
Kristina Nilsson (from 2019-12-09)
Suppleant
Anne Berg (from 2019-12-09)
Webbredaktör Sofie Odelius Regnell (from 2020-03-02)
Revisorer
Maria Hindenborg, Åsa Andersson
Valberedning
vakant
Sammanfattning av verksamhetsåret
Övergripande kan verksamhetsåret beskrivas med att styrelsen har fortsatt sitt arbete med målet
att lägga grunden för ett långsiktigt och hållbart styrelsearbete. Styrelsen har fortsatt att arbeta:
●

för fler arbetsplatsombud samt anordnat den fackliga grundkursen för att ge
arbetsplatsombuden en bra start i det fackliga uppdraget.

●

för att fler medlemmar engagerar sig i avgränsade uppgifter som t.ex. att delta i
en arbetsgrupp, delta i löneöverläggning, vara webbredaktör eller kassör.

●

med att utveckla styrelsearbetet genom att bl.a. jobba med verksamhetsplanen
med syfte att hitta dokumentationssätt som stödjer en bra struktur i
styrelsearbetet och därmed underlätta för nya styrelsemedlemmar framöver att
sätta sig in i styrelsearbetet.

●

med att skapa förutsättning för medlemmar att följa styrelsens arbete genom att
fortlöpande lägga upp protokoll och minnesanteckning på hemsidan från
styrelsemöten, arbetspaltsombudsträffar, olika arbetsgrupper samt
löneprocessen med lönekartläggning och löneöverläggning.
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Aktiviteter under verksamhetsperioden 2019-10-01 till 2020-09-30:
● Genomfört årsmöte för 2019, datum 2019-11-12 med en lönekurs som
programpunkt, samt startat förberedelser för årsmötet 2020.
● Upprättat en verksamhetsplan samt en budget för 2020.
● Styrelsen har genomfört 4 halva planeringsdagar där huvudsakliga temat har
varit verksamhetsplan och struktur på dokumentation av styrelsens arbete.
● Information har löpande lagts ut på distriktets hemsida med bl.a. protokoll från
styrelsemöten, information om fackliga utbildningar och möten,
minnesanteckningar från ombudsträffar och arbetsgrupper, protokoll från
löneöversynen samt presentationer från Fysioterapins dag.
● Styrelsen har använt 30% av Fysioterapeuternas fasta facklig tid (största delen
av verksamhetsåret) med fördelning Louise Andersson 5% och Karin Lorin
10%, Anna Ärlebäck 5%, Erika Stenbäck 5% (avslutades i september), Anne
Berg 5%, Åsa Eliasson (10% från september).
Utöver det har fast facklig tid används för SACOs räkning. Louise Andersson
20% och Karin Lorin 5%.
● Fortsatt att arbeta med översyn och rekrytering av
arbetsplatsombud/skyddsombud.
● Anordnat två arbetsplatsombudsträffar, november 2019 och jan 2020. Fler var
planerade men blev inte av pga Covid-19.
● Anordnat och genomfört två fackliga grundkurser 2019-12-09
och 2020-04-29.
Kurs i praktisk arbetsrätt var planerad till april, flyttades fram pga Covid-19.
● Anordnat en workshop digitalt (pga Covid-19) om specialistordningen
”Specialisthandledning steg 1 - Introduktion till Fysioterapeuternas
specialistutbildning” som förbundet erbjöd och höll i.
I anslutning till det beslutat om att starta en arbetsgrupp för att skapa ett
regionalt nätverk för fysioterapeuter/sjukgymnaster, specialister enligt
fysioterapeuternas specialistordning. I arbetsgruppen deltar Therése Sundh,
Johan Merler och Karin Lorin.
● Anordnat en halvdags konferens på den Internationella Fysioterapins dag den 8.
september i samarbete med Region Örebro. Konferensen genomfördes för sjätte
året i rad, men pga Covid-19 som en digital sändning från Wilandersalen USÖ.
Konferensen blev mycket lyckad med bra presentationer och föreläsningar och
drygt 200 deltagare. Arbetsgruppen bestod av Emma Nilsing-Stridh, Tove
Axelsson-Landberg och Karin Lorin.
I samband med Fysioterapins dag invigdes tröjor med Fysioterapeuternas logga
som framöver kan används vid representation.
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●

Deltagit i Lönekartläggning för 2019 som innebar deltagande i ett
informationsmöte för alla fackförbund 2019-12-13, inlämnande av synpunkter
på arbetsbeskrivningen för fysioterapeut/sjukgymnast innan 2020-01-13 och
inlämnande av frågor inför avslutande MBL förhandling.
Deltagit i inledande överläggning gällande löneöversyn för 2020 i maj och
lämnat i yrkanden. Sedan har både lönekartläggningen och
löneöversynsprocessen fördröjts pga Covid-19, möten har flyttats fram.
Fysioterapeuterna representerades vid både lönekartläggning och löneöversyn av
Louise Andersson (förhandlingsledamot och representant för närsjukvården),
Sandra Caris (representant för Universitetssjukhuset Örebro) och Karin Lorin
(distriktordförande och representant för Barn- och ungdomshabiliteringen).

●

Deltagit i Fysioterapidagarna representerad av Louise Andersson och Karin
Lorin där en av tre dagar var riktade till förhandlingsråd och
distriktsordföranden.
Deltagit i distriktsrådsmöten i maj och september 2020 som pga Covid-19
genomförts digitalt, representerad av Karin Lorin.
Deltagit i förhandlingsrådsmöten, representerad Louise Andersson och from
augusti även Åsa Eliasson. Även dessa genomfördes digitalt.

●

Bistått medlemmar i fackliga frågor. Här har efterfrågan från medlemmar ökat
tydligt under året.

●

Skickat in två motioner till kongressen 2020.

●

Fortsatt deltagande i arbetsgruppen för framtagande av Karriär och
kompetensvägar för fysioterapeuter där HR har ett uppdrag av Region Örebro
län. Ett utkast har arbetats fram som nu processas hos arbetsgivaren.
Fysioterapeuterna har varit representerade av Louise Andersson, Patrik
Genberg, Therese Sundh och Karin Lorin

●

Fortsatt arbete med att bidra till verksamhetsutveckling inom olika områden
genom arbetsgrupper.
o

Fortsatt arbete för att öka medlemmars kunskap om löneprocessen. I
arbetsgruppen har deltagit Louise Andersson, Erika Stenbäck och Anne
Berg.

o

Fortsatt arbete gällande förbättrad arbetsmiljö inom hemrehabiliteringen
för fysioterapeuter/sjukgymnaster. I arbetsgruppen har deltagit Louise
Andersson, Anna Ärlebäck och Kristina Nilsson.

o

Startat en arbetsgrupp gällande att fysioterapeuter/sjukgymnaster inom
närsjukvården ska kunna skriva röntgenremisser.

● Representerat Fysioterapeuterna i SACO-rådet som har möten ca en gång per
månad av Karin Lorin (ordinarie), Louise Andersson (suppleant) samt deltagit i
SACOs årsmöte 2020-03-05.
Karin Lorin representerade SACO i rekryteringsprocessen av Ekonomichef till
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Örebro Län.
● Representerat SACO:
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o
o
o
o
o

i samverkansgrupp för Hälso och sjukvård, Sandra Caris ordinarie, Åsa
Eliasson suppleant from (maj 2020)
i samverkansgrupp för Närsjukvård Örebro och Söder (NÖS), Louise
Anderson och Erika Stenbäck
i samverkansgrupp för Hjälpmedel och Habilitering genom Karin Lorin ,
ordinarie.
i arbetsgrupp sammanhållen primärvård, Louise Andersson.
i arbetsgruppen gällande nytt samverkansavtal 2017, Karin Lorin.

Ekonomi
Distriktsstyrelsen har tilldelats 10 000 kr från förbundet och spenderat 12231 kr under
räkenskapsåret 2020. Det fanns tillgångar kvar från 2019. För detaljer, se
sammanställningen för räkenskapsåret 2020.
Avslutning
Sedan våren har även styrelsens arbete påverkats av restriktioner gällande Covid-19. En
del möten och utbildningar inklusive Fysioterapins dag har kunnat genomföras digitalt,
andra har skjutits upp.
Trots detta kan verksamhetsåret 2020 sammanfattas med att Fysioterapeuterna distrikt
Örebro har ett år med konstruktivt arbete bakom sig. Stort TACK till styrelsen,
förtroendevalda och medlemmar som har bidragit till detta!

Örebro 2020-11-16

Karin Lorin
ordförande distrikt Örebro.

Louise Andersson
styrelseledamot

Åsa Eliasson
styrelseledamot

Anna Ärlebäck
styrelseledamot
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