2022-03-14

Fysioterapeuterna Distrikt Skåne Kick off 2022
Tid: 2022-03-13 kl 12.00 till 2022-03-14 kl 13.00
Plats: Badhotellet Barsebäckstrand
Kallade och närvarande: Nyvald distriktsstyrelse för Fysioterapeuterna Skåne: Terttu
Lempinen, Julia Sundström, Karolina Friberg, Ylva-Li Eklund, Anna Österblad
Agenda: Planering av verksamhetsåret 2022
Protokoll:
1. Uppföljning årsmöte och uppkomna frågor
Reflektion efter årsmötet. Diskussion om ledamöternas nya interna uppdrag
vilka fördelades på det konstituerande mötet direkt efter årsmötet. Diskussion
om de frågor som uppkom kring fysioterapeut-bemanning/resurser i primärvård,
sjukhus och kommuner.
2. Inkomna ärenden från förbundet
Diskussion kring inkomna informations-mail och inbjudningar från
Fysioterapeuterna.
Karolina och Julia anmäler sig till förbundets inbjudan om dialog ”Strategi för
framtid” då övriga ledamöter kommer delta via sina rådgivande organ.
Diskuterar den tidnings-insändare kring lön som skickats till distriktet och som
förbundsordförande tillsammans med distriktsordförande kan ställa sig bakom
och få publiceras i de skånska tidningarna. DS är positiva och tar med det i det
fortsatta styrelsearbetet.
3. Verksamhetsplan konkretisering – följa upp studiecirkeln
Preliminär verksamhetsplan diskuteras och konkretiseras för att utgöra ett
arbetsredskap för DS under verksamhetsåret. Erfarenheter från den genomförda
studiecirkeln hösten 2021 vävs in i detta arbete. Uppdaterar agendan för våra
styrelsemöten för att uppnå större utrymme till planering av aktiviteterna i
verksamhetsplanen.
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4. Årshjul och mötesplanering
Upprättar ett årshjul för verksamhetsåret vilket inkluderar mötesplanering. Detta
utgör tillsammans med verksamhetsplanen ett stöd för DS vidare arbete.
5. Budget kopplat till verksamhetsplan
Preliminär budget kopplade till preliminär verksamhetsplan anpassas till
fastställd verksamhetsplan.
6. Hemsidan
Genomgång och uppdatering av Distrikt Skånes hemsida. Fotografering av ny
styrelse – publiceras på hemsidan.
7. Sociala medier
Skapar konto på Instagram: fysioterapeuterna_skane. Huvudsyfte att uppdatera
medlemmar vad som händer. På sikt även en möjlig väg i vårt påverkansarbete.
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Anna Österblad, sekreterare
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