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Närvarande:

Jenni Sihlén

Kajsa Hedin

Marita Lindqvist

Ove Andersson

Sofia Stridsman

Ulrika Aasa

William Åström

Adjungerad: Gustav Hillert

Frånvarande: Agneta Emilsson

§1 Mötet öppnas

§2 Val av justeringsperson enligt turordning: Ulrika Aasa

§3 Styrelsen är beslutsför

§4 Dagordning och mötets turordning godkänns

§5 Föregående mötesprotokoll; Inga ändringar läggs till handlingarna

§6 Inga inkomna ärenden från medlemmar 

§7 Ekonomin är i balans. Ca 48´000 kronor kvar av budget

§8 Genomgång och uppdatering av punkter på Balanslistan

Ulrika tar upp frågan kring hur vi kan skapa kontaktnät för kunskap mellan 

utbildning, VLL och kommuner.

Programrådsmötet representeras idag av Fysioterapeut Anna Bråndal och 

arbetsterapeuternas representant men det finns en plan att en kommunanställd 

fysioterapeut också ska delta. Oklart vem. Ulrika kollar om det är svårt att hitta 

någon. Vi kanske kan hjälpa till att hitta en person?

Debattartikel om att det finns en brist i kompetensutveckling bland 

kommunanställda finns på fysioterapeuternas hemsida.

Ulrika berättar att vi i distriktsstyrelsen är antagna till Fysioterapi 2017. Torsdag 

den 26/10 har vi ett frukostseminarium 07.30-08.30 angående styrelsearbete.

Vilka får åka? Ulrika kollar med Charlotte Chruzander angående detta.
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En borde vara kvar i Västerbotten och kunna videouppkoppla oss till mötet. Fixa 

detta med ansvariga för Fysioterapi 2017.

Kajsa meddelar att det är 10 stycken anmälda till Praktisk arbetsrätt och därmed 

blir kursen av. Kajsa bokar restaurang för lunch. Ove fixar ner Roll-upen till 

Agneta.

Maritha har med frågor från förbundsstyrelsen till DS. Ska vara som underlag till 

nästa distriktsråd träff.

Vi svarar på frågorna som Maritha tar med till FS.

Fysioterapeut i skolan i Skellefteå. Jan Midlert har ej svarat på mail av oss. 

Maritha skickar det en gång till samt lägger till mottagare, Fredrik Stenberg 

ordförande i för- och grundskolenämnden, Ejja Häman Aktell Äldreomsorgschef 

och Anders Bergström skolchef Skellefteå.

§9 Information från förhandlingsråd

SKL kommer hit tillsammans med vårdförbundet och Fysioterapeuterna centralt 

för att prata med VLL om karriärvägar. Träffen sker i Umeå den 3/5.  Kajsa är 

med på denna dag.

Kajsa har skickat ut information till alla arbetsplatsombud i VLL att 

löneöverläggningarna är klara.

Kajsa är i diskussion med primärvårdsledningen angående det utökade ansvaret i 

och med remisskrivning till röntgen bla. Fortsatt diskussion med ledningen i nästa 

vecka.

§10 Inga aktuella kommunala frågor idag

§11 Val av skyddsombud - bordläggs

§12 Övriga frågor 

8/9 Fysioterapins dag. Ulrika kan boka Aula och lokal. Måste dock bestämma 

tema.
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Vi bör gå ut på hemsidan så tidigt som möjligt för att locka kollegor till denna 

dag. Vi tar med frågan ut i verksamheterna och försöker samla info kring vad 

medlemmarna är intresserade av inför denna dag.

§13 För uppföljning kommande möte

Fysioterapins dag, bestämma tema.

§14 Mötet avslutas




