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Närvarande: Agneta Emilsson, Kajsa Hedin, Marita Lindqvist, Ove Andersson, Sofia Stridsman, Ulrika Aasa, 
William Åström

Adjungerad: Gustav Hillert

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av justeringsperson enligt turordning; Sofia Stridsman

§ 3 Styrelsen är beslutsför

§ 4 Dagordning och mötets turordning godkänns

§ 5 Föregående mötesprotokoll; inga ändringar. 

§ 6 Inkomna ärenden från medlemmar

Inga ärenden inkomna via webbplatsen eller som direktmejl till 
styrelsemedlem. För kontakter som tas med förhandlingsråd se § 9.

§ 7 Ekonomi

Ca 10 tkr i kassan. Väntar på svar på årets första äskande. 

§ 8 Genomgång och uppdatering av punkter på Balanslistan

Fysioterapeuternas Hälsoresa 2017 - utvärdering

Bra samtal. Bra respons från medlemmar på medlemsmötet.

I dialog kring rörelse i skolan så uttalar sig äldreomsorgschef Eija Aktell-
Häman positivt om en skolfysioterapeut. Styrelsen diskuterar hur vi bäst 
följer upp detta.

Skellefteå Pride - utvärdering

Sofia Stridsman från styrelsen deltog. Rekorddeltagande men få fackförbund 
i tåget. 

Kurs i Praktisk arbetsrätt i Umeå 25-26 april

Inga tillgängliga videolokaler i Lycksele och Skellefteå i nuläget. Väntar på 
godkännande från HR. Kajsa och Agneta samarbetar kring resterande 
förberedelser. 

         

§ 9 Information från förhandlingsråd

Vårdförbundet har klart med 2-årigt avtal med minimilön 26 000 från 1/1 
2018. 

Besök* av SKL med flera i Umeå inställt p.g.a förhandlingar. Skjuts på 
obestämd framtid. 
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Tvisteförhandlingar i VLL p.g.a. chefstillsättning utan central samverkan
ajournerade.

Diskrimineringsärende kopplat till kön tas vidare till tvisteförhandling av 
Dolores Kandelin Mogard.    

                   

*) Syftet med besöket är att kartlägga och samtala om karriärvägar för 
medlemmar i Fysioterapeuterna och Vårdförbundet i enlighet med 
överenskommelse i HÖK 16.

§ 10 Aktuella kommunala frågor

Kommunal nätverksträff i Robertsfors.

Löneförhandling klar i Skellefteå kommun med resultat på 3 %.        

§ 11 Val av skyddsombud

Inga aktuella val. 

§ 12 Övriga frågor; 

§13 För uppföljning kommande möte

Vårstädning av hemsidan. 
Praktisk arbetsrätt. 
Påverkansarbete Skolfysioterapeut i Skellefteå.

§ 14 Mötet avslutas

Ordförande Marita Lindqvist Justerare Sofia Stridsman

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen




