Namn på distrikt:

Skåne

Verksamhets- och budgetår: 2018-10-01-2019-09-30
E:post kassör: jenssamfors@hotmail.com

Verksamhetsplan och budget

E:post ordförande: terttu.lempinen@telia.com

Orgnr: 802002-0361
Syfte/mål - Vad vill vi uppnå?

Vad har vi gjort hittills?

Aktivitet - Detta ska vi göra

Ett fortsatt fungerande styrelsearbete för
verksamhetsåret som gynnar effektivitet,
kreativitet och trivsel

Planeringsdag inför årsmöte nov 2018.

Årsmöte. Fem styrelsemöten samt uppstartsmöte för
den nya styrelsen. Fortsatt arbete för att inrätta en
valberedning.

35 000,00 kr

Anordna facklig grundkurs och praktisk
arbetsrättskurs under våren samt lönekurs till hösten.
Sprida information om fackliga kurser till samtliga
arbetsplatsombud via mailutskick inför respektive
utbildning. Uppmuntra och underlätta nätverk för
arbetsplatsombud inom olika verksamheter.

10 000,00 kr

Via arbetsplatsombud sprida information om
förmåner med medlemskap i förbundet. Beställa
och dela ut informationsmaterial till
arbetsplatsombuden som deltar på kurser och
möten för att underlätta rekrytering av medlemmar
på arbetsplatserna. Informationsmöte på
fysioterapeututbildningen i termin 6. Inbjudan till FoU
föreläsning, medlemmar såväl som icke medlemmar
och studenter.

8 000,00 kr

Anordnat lönekurs oktober 2018.
Stärka arbetsplatsombuden på sina uppdrag
samt rekrytera fler arbetsplatsombud

Rekrytera fler medlemmar
Synliggöra distriktsstyrelsens arbete

Utskick av informationsbrev om aktuella fackliga
frågor, cirka 4ggr/år.
Kallelse till distriktets styrelsemöte skickas till
studentsektionens funktionsbrevlåda. Har därmed
närvarorätt till samtliga distriktsstyrelsemöten. Lägga
till en egen punkt i dagordningen.
Utbildningseftermiddag i FoUs regi.

Fortsatt samarbete med studentsektionen i
Lund
Spridning av ny forskning inom fysioterapi
Stärka samverkan mellan privatpraktiker
Påverkansarbete

Intresseförfrågan utskickad 2018

Skapa nätverk.

Ledamöter deltar i arbetsgrupper och
möten.
Pågående arbete med "Följ ett yrke i
rörelse".

Delta i adekvata arbetsgrupper för att synliggöra
professionen.
Aktualisera kampanjen "Följ ett yrke i rörelse"

Kostnad

Antal

Slutsumma

- kr

- kr
20 000,00 kr
10 000,00 kr

3 000,00 kr

Löpande kostnader
Omvärldsbevakning av fysioterapeutisk
utveckling, vetenskap och kompetens,
styrelseledamöter medverkar på Fysioterapi
2019.

Förtäring på möten, resekostnader, lokalkostnader,
presenter till avgående styrelseledamöter och
årsmötesordförande, ersättning för
lönebortfall/stilleståndsersättning, förnya virusskydd,
inköp av kontorsmaterial, banktjänster, inköp av
frimärke mm

62 000,00 kr

Ledamöter deltar i mån av tid och kostnad

Total slutsumma:

30 000,00 kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
- kr
178 000,00 kr

