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Närvarande: Agneta Emilsson, Kajsa Hedin, Marita Lindqvist, Ove Andersson, Ulrika Aasa, Gustav Hillert, 
Jenni Sihlén, Sofia Stridsman

§ 1 Mötet öppnas

§ 2 Val av justeringsperson enligt turordning; Ulrika Aasa

§ 3 Styrelsen är beslutsför

Eftersom det framkommit att det saknas en definition för hur många 
styrelsedeltagare som krävs för att styrelsen ska vara beslutsför så stryks 
punkten från standardagendan. 

§ 4 Dagordning och mötets turordning godkänns

§ 5 Föregående mötesprotokoll; inga ändringar. 

§ 6 Inkomna ärenden från medlemmar

Förhandlingsrådet rapporterar om ökad efterfrågan, både från medlemmar i 
VLL och kommunal verksamhet, av stöd i frågor kopplade till arbetsmiljö och 
arbetsrelaterad ohälsa. 

§ 7 Ekonomi

Kassören har äskat om ny utbetalning från kansliet. Återkoppling är gjord till 
Ansia om brister i konferenspaketet.  

Översyn av de olika blanketterna för begäran om ersättning ska göras för 
bättre utskrift och enklare ifyllande. 

§ 8 Genomgång och uppdatering av punkter på Balanslistan

Trycksaker

Diskussion kring vilken beställning som ska göras. Styrelsen beslutar 
preliminärt om 70 gröna kassar med ett tryck och 10 t-shirt med samma 
tryck som senast minus texten ”On the move”. Sofia inhämtar offert.

Utvärdering av Fysioterapins dag

Strax under 50 personer på plats i Vårdvetarhuset. Få deltagande studenter. 

Med tanke på att detta är en av våra viktigaste medlemsaktiviteter så når vi 
för få medlemmar.  

Problem med livesändning är rapporterade, kan detta ha orsakats av att det 
fanns ett max antal möjliga deltagare på länk? Inspelningen är dock 
tillgänglig i efterhand. 

Nästa 8 september är en lördag. Vi bör noga fundera över syfte, 
arbetsinsats och önskat resultat samt möjligheter till annan lokal. Dock 
viktigt med videolokal.

Fysioterapi 2017 – frukostseminarium

Mötet tycker till om utkast på presentation. Vi behöver också förbereda 
frågestunden; hur kan vi styra denna, förbereda diskussionspunkter, 
summera osv. 
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Marita bjuder in Helena Pepa från förbundsstyrelsen som bollplank kring 
behovet av gemensamma verktyg.

Agneta kollar upp vilken videokonferenstutrustning som finns i lokalen och 
möjlighet till inspelning.

Ett förberedande videomöte bokas den 4 oktober med de ut styrelsen som 
deltar på presentation.

Lönedagar 26-27 september

Sista anmälan på fredag 15 september. Påminnelse skickas ut i veckan. 

Sofia trycker på om anmälan från VLL i Ske-å.

Rörelselyftet

William mejlar debattartikel till lokaltidningar VK, VF och Norra 
Västerbotten.

Rörelselyftet inklusive följebrev skickas per post till alla politiska nämnder 
som handhar äldrefrågor i distriktet. Ove tar fram adressuppgifter och 
William skissar på följebrev. Viktigt att lyfta fram att vi är ett förbund som 
vill bidra till lösningar. 

Därefter gör motsvarande brevutskick till alla för- och grundskolenämnder i 
distriktet . 

Ove mejlar kansliet med fråga om vilken återkoppling som givits inbjudna 
efter Hälsoresan. 

Umeå Pride

Kajsa är sammankallande för de som ska gå i paraden.

Valberedningens uppdrag 2017

Kajsa har haft dialog med representant i valberedningen kring vilka 
kontaktvägar som kan användas och tips på möjliga kandidater. 

Ny företagarrådsrepresentant behöver också väljas in i den nya styrelsen. 

Rekrytering av valberedning 2018

Fråga ska ges till nuvarande valberedning om de ställer upp för nyval.    

Röntgenremiss

Frågan om möjlighet att skriva röntgenremisser även för privatpraktiserande
har aktualiserats. I nuläget kan de ta omväg via remiss till läkare på 
hälsocentral som bedömer om remiss ska skickas. 

Företagarrådsrepresentant återkopplar att vi ska avvakta utvärdering av det 
försök som nu görs i VLL. Hon undersöker också hur stort intresset är att 
driva frågan bland privatpraktiserande i distriktet. 
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Föreläsning om organisatorisk och social arbetsmiljö

Praktiska förberedelser kvarstår. Utbildningen videolänkas. 

Ny samarbetsyta Connections

Färdigställande pågår. Alla i styrelsen får i uppdrag att logga in och lägga in 
profilbild. 

§ 9 Information från förhandlingsråd

Nya löner utbetalas sista september retroaktivt från 1 april. 

§ 10 Aktuella kommunala frågor

Generella överläggningar inför 2018 i Skellefteå kommun påbörjas 1 
oktober. 

§ 11 Val av skyddsombud

Inga aktuella val. 

§ 12 Övriga frågor; 

Ska vi annonsera med en blänkare i Fysioterapi om workshopen den 26 
oktober? Inget beslut tas. 

§ 13 För uppföljning kommande möte

§ 14 Mötet avslutas

Ordförande Marita Lindqvist Justerare Ulrika Aasa      

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen.




