Protokoll fört vid styrelsemöte Fysioterapeuterna Distrikt Stockholm

Dag
Plats
Tid
Ordförande
Sekreterare
Justering
Närvarande

2 november 2020
Teams
19:30 – 21:30
Lisa Svedestedt
Aina Blom
Thomas

Frånvarande

Ingen

Lisa Svedestedt, Johanna Thuresson, Rebecca Tronarp, Thomas
Airio, Aina Blom, Snezana Mircovic-Kozak, Tina Henriksson
(studeranderepresentant), Lena Sjöström

1. Mötets öppnande
Ordförande Lisa öppnar mötet. Kort presentationsrunda. Tina går T6 och diskuterar

med sina studerandekamrater om hur adjungerandet till styrelsen kan fungera bättre
framöver.
2. Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen konstateras vara beslutsför.
3. Justerare
Thomas valdes att justera protokollet.
4. Godkännande av dagordning
Godkändes med tillägg av övriga frågor. Se nedan.
5. Adjungerade
Studierepresentant Tina Henriksson
6. Föregående protokoll
Godkändes och lades till handlingarna.
7. Inkomna och avgivna skrivelser
Thomas och Rebecca har blivit intervjuade av tidningen Fysioterapi pga den i år havererade
löneprocessen på SÖS.
8. Information från Förbundsstyrelsen
Inget nytt efter juniprotokollet.
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9. Information från utskotten

Mediagruppen
Inget nytt just nu. Kul att fler och fler hittar vårt Instagramkonto.
Johanna lägger ut skärmdump från dagens möte med alla på. Hemsidan har legat
lite i träda. Rebecca tar nya tag!
Företagargruppen
Lena rapporterar. Privatgänget planerar för planeringsdag, digitalt. Budgeten är
inskickad.
Förhandlingsgruppen
Löneöversynerna är klara på alla förvaltningar och bolag inom Regionen.
Helgavtalet på K omförhandlas i kölvattnet av avtalet om kvällsscheman. Väcker en
hel del oro och missnöje. Medlemsmöte på K planeras. Före årsskiftet?
Rebecca och Thomas har träffat medlemmar på Danderyd AB kring ”Du och din
lön”. Uppskattat!
Rebecca och Thomas har hållit digitalt möte med arbetsplatsombuden.
Distriktsråd
Inga nyheter.
10. Information från fysioterapistudenterna
Studentföreningen har haft en snabb avstämning inför kongressen. Varit en
utmaning att träffa yngre studentkamrater i dagsläget. Försöker få till digitala
möten. Ombudsman Frida har haft digitala info-möten med T5 och T6, vilka har
varit välbesökta.
Lisa informerar om hennes och Thomas Teamsmöte med Sebastian Zarzar Gandler,
representant för studenterna i fredags för att diskutera samarbetet framöver.
11. Inför årsmötet
 Digitalt! Inte så många anmälda än. Föreläsningen – ska den ske digitalt helt?
Eller ska några av oss finnas i lokal tillsammans med föreläsaren. Lisa
kontaktar henne och frågar hur hon vill göra. Preliminärt kan de som jobbar
på SÖS vara på plats.
 Röstning - Lisa har frågat ombudsmän hur man löser detta. Ett alternativ är
att ha ett dokument i Google Drive som alla deltagare kan gå in och rösta i.
Lisa ser till att alla deltagare som anmäler sig får information om detta.
 De arbetsplatsombud som vill anordna ett årsmöteskluster av medlemmar
(med gruppbild) på arbetsplatsen får fixa fika/enkel måltid – ca 80 kr/person.
Viktigt att var och en anmäler sig enskilt till stockholm@fysioterpeuterna.se.
 Studenterna är välkomna att arrangera motsvarande klusterförfarande.
 Verksamhetsberättelse och –plan – Aina och Thomas gör ett utkast på
torsdag.
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Valberedningen har inte avhörts. Aina försöker få tag i Elisabeth Rehn
Motioner – finns inte med i stadgeenliga dagordningen. Vi skickar ut en
påminnelse om möjligheten. Svar bör övervägas innan årsmötet. Lisa hojtar
till när/om motioner kommer. Extra styrelsemöte vid behov den 24/11 19.30
via Teams.

12. Ekonomisk rapport/planerade utgifter
”Vi är rika” säger Nena. Drygt 143 000 finns på kontot. Alla fakturor är betalda.
Privatas siffror är klara – stillestånd är den stora posten.
Nena funderar över om det räcker med förbundets redovisningsmall som
utgångspunkt för redovisning eller om en balansräkning i worddokument också
behövs.
Mötet konstaterar att båda behövs.
Revisor Mikael Malmén kontaktas inom kort.
13. Övriga frågor.
Inga.
14. Mötets avslutande
Ordförande avslutade möte
Ordförande
Lisa

Sekreterare

Justerat

Lisa Svedestedt

Aina Blom

Thomas Airio

Balanslista: Årshjul, Trello-app

I samband med nästkommande möte justeras protokollet slutgiltigt innan publicering på hemsidan.
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