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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; Jenni Sihlén 

§3  Dagordning och mötets turordning godkänns 

 

§4  Föregående mötesprotokoll; inga ändringar.  

Återkommande protokollnotering om ökande behov av stöd från 

förhandlingsråd tas med på agenda till nästa Upptaktsträff för att fundera 

kring åtgärdsplan.  

 

§5 Inkomna ärenden från medlemmar 

Många frågor gällande lön och anställningsförhållanden. Även ökande 

kontakter med T6 kring dessa frågor.  

 

§6 Ekonomi 

35-40 000 kr kvar i kassan. (Korrekt uppgift erhölls efter mötet) 

Vid behov äskar avgående kassör om en utbetalning redan tidigt under 2018 

för finansiering av Upptaktsträff.  

 

§7 Genomgång och uppdatering av punkter på Balanslistan 

 

OSA – föreläsning 

Kajsa ordnar med present till föreläsare. Videoinspelning beställd.  

Agneta hämtar lunchmackor. 

 

Workshop Fysioterapi 2017 

Styrelsen går igenom presentationen. Praktiska förberedelser klara.  

 

 

Årsmöte 

William ansvarar för inköp av äpplen. Agneta ansvarar för att undersöka och 

boka middag i Umeå för 30 personer kl 18:30.  

Kim Öhman har tackat ja till att fortsätta i valberedningen. Marita stöter på 

för svar från Anna Bråndal. 
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Lönedagar 

Något färre deltagare än i fjol men generellt positiva omdömen i 

utvärderingen. Lönedagar är en högt prioriterad aktivitet för 

distriktsstyrelsen.  

Önskemål om Löneskola framfördes.  

  

§8 Information från förhandlingsråd 

Avstämning i lönerevisionsprocessen är genomförd i VLL. När protokollet är 

klart görs utskick till arbetsplatsombud.  Utfallet hamnade på 2,8 %.  

Fysioterapeuterna är, tillsammans med Vårdförbundet kallade till 

uppstart/dialog med politiker inför revision 2018.  

 

§9 Aktuella kommunala frågor 

Varsel av fysioterapeut i Skellefteå kommun är aktualiserat i 

samverksansgrupp.    

 

§10 Val av skyddsombud 

Adjungeras. 

 

§11 Övriga frågor; inga övriga frågor 

 

§12 För uppföljning kommande möte  

 Inga punkter noteras.  

 

 

§13  Mötet avslutas 

 

 

Ordförande Marita Lindqvist  Justerare Jenni Sihlén 

 

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen. 


