
Hej medlem! 
 
Nu går 2020 år mot sitt slut. Ett mycket annorlunda år på så många vis. Ett år som prövat 
oss alla troligen både på det privata planet och arbetsmässigt i och med Covid 19.  
Vi från distriktsstyrelsen har följt pandemiutvecklingen nära och en stor del av vår fackliga tid 
inom styrelsen har ägnats till att bistå er medlemmar kring avtal, arbetsmiljö osv kopplat till 
den situation vi alla befinner oss i.  
 
2021 kommer mest troligt också det att präglas till stor del av pandemin. Men trots detta så 
finns det fortsatt ett stort engagemang inom styrelsen och bland medlemmar att driva 
påverkansarbete kring olika frågor bla. kvinnors hälsa, kompetens- och karriärvägar, barns 
hälsa osv. Det fackliga arbetet är som ett maratonlopp, eller en Coronapandemi för den 
delen, det gäller att hålla i och hålla ut. Sakta men säkert vinner vi ny mark som förbättrar 
våra villkor, ökar vårt inflytande på arbetsplatsen och på marknaden och vi vill göra det 
tillsammans med alla våra medlemmar. Tveka aldrig att höra av er om ni har frågor, idéer 
eller behöver fackligt stöd.  
 
Vid årsmötet valdes en ny styrelse. Distrikts Västerbottens styrelse kommer 2021 att bestå 
av: Caroline Risslén, Fanny Bergmark Högström, Ingrid Thure, Kajsa Hedin, Lena Lie, 
Mattias Hedlund, Mimmi Sokka, Sofia Stridsman och Tina Rönnlund Borg. 
Vi ser alla mycket fram emot ett spännande år! 
 
Vi i distriktsstyrelsen vill att vår hemsida ska vara en bra källa med uppdaterad information 
till er medlemmar, men vi saknar tid och kraft i detta just nu. Därför söker vi nu aktivt efter en 
webbredaktör som ej behöver delta i det övriga styrelsearbetet. Så om du gillar att spendera 
tid på datorn och kanske har en fallenhet för hemsidor eller annat så tar vi tacksamt emot din 
hjälp kring just detta. Tidsmässigt handlar det om max 15 minuter/vecka. Tveka inte att höra 
av dig till vasterbotten@fysioterapeuterna.se om du vill bidra med din kunskap! 
 
 
Slutligen vill vi önska er alla en skön jul och en bra start på 2021. Vi ser fram emot att ses 
digitalt i olika sammanhang, kika på hemsidan redan nu Kalendarium – Fysioterapeuterna! 

 
Tack för att du fortsätter att vara medlem i Fysioterapeuterna. Alla behövs. 
 
Distriktsstyrelsen Västerbotten genom, 
Sofia Stridsman, ordförande 
 

mailto:vasterbotten@fysioterapeuterna.se
https://www.fysioterapeuterna.se/Om-forbundet/Distrikt/Distrikt-Vasterbotten/Kalendarium1/

