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Närvarande:  Agneta Emilsson, Kajsa Hedin, Marita Lindqvist, Ove Andersson, Gustav Hillert, Jenni Sihlén 
 

 

§1  Mötet öppnas 

§2  Val av justeringsperson enligt turordning; Kajsa Hedin 

§3  Dagordning och mötets turordning godkänns 

§4  Föregående mötesprotokoll; inga ändringar.  

§5 Inkomna ärenden från medlemmar 

Inget att rapportera. 

 

§6 Ekonomi 

Inget att rapportera. 

 

§7 Genomgång och uppdatering av punkter på Balanslistan 

 

Årsmöte 

I nuläget 33 anmälda till någon av aktiviteterna under eftermiddagen. 

Valberedningen, Kim Öhman och Anna Bråndal, har lämnat förslag på nya 

styrelseledamöter samt även meddelat att de ställer upp för omval. 

Avgående styrelseledamot Ove Andersson har också tackat ja till att ingå i 

valberedningen. 

Ny adjungerad studentrepresentant är utsedd; Daniel Ottehall, och han 

medverkar på årets sista styrelsemöte som introduktion. 

Enligt uppgift från kansliet krävs ingen auktoriserad revisor när omsättning 

understiger 3 miljoner. 

 

Genomgång görs av återstående praktiska förberedelser. 

 

Preliminär verksamhetsplan 2018 

Marita och Kajsa har förberett utkast på verksamhetsplan 2018 som ska 

redovisas på årsmötet. 

Dokumentet gås igenom och vissa justeringar görs. Agneta ansvarar för att 

finputsa presentationen. 

 

Rådsträff 171127 

Kajsa medverkar på Rådsträff den 27 november där även Professionsrådet 

medverkar. Bland annat ska man diskutera hur materialet Rörelselyftet kan 

användas i påverkansarbete. 
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Påverkansmöte gällande karriärvägar 

Monika Fagevik Olsén besöker Umeå i mars för att hålla en utbildning. Om 

möjligt ska vi i samband med detta, den 21 mars, arrangera att möte med 

beslutsfattare, representanter från HR, universitetet med flera gällande 

karriärvägar för fysioterapeuter. Monika har varit involverad i denna 

frågeställning på Sahlgrenska sjukhuset och kan berätta om deras 

erfarenheter. Medlemmar ska också bjudas in men medverkan sker på egen 

tid/bekostnad.  

 

KPA – information om tjänstepension 

Via SACO ges möjlighet till information om tjänstepension den 6/2. 

Föranmälan krävs. Save-the-date ska gå ut.  

 

Workshop Fysioterapi 2017-utvärdering 

Positiva reaktioner från deltagare. Agneta ansvarar för att sammanställa den 

summering som gjordes på mötet. 

Fråga har inkommit från förhandlingrådsledamot på mötet att ta del av våra 

mallar. Agneta mejlar dessa till hen. 

 

Tygväskor till arbetsplatsombud 

Alla arbetsplatsombud ska få en tygväska med tryck Fysioterapeuterna 

Distrikt Västerbotten och en julhälsning. 

Skickas om möjligt med internpost. Agneta, Kajsa och Marita ombesörjer 

packning och utskick. 

Marita ansvarar för julbrevet till alla medlemmar. 

 

Boka tider  

Upptaktsträff planeras till 26-27/1 och första styrelsemöte 2018 bokas till 9 

januari. Kajsa ansvarar för att ta in offerter från två  

 

Västerbottensturné  

Kajsa redovisar arbetsgruppens planering. Projektbeskrivning för en 3 

årsplan ska efter komplettering med kostnadsberäkning skickas in till 

kansliet för godkännande.  

 

OSA – föreläsning 

Agneta kollar med Harriet Berglund om det är ok att publiceras hennes 

presentation på webbplatsen.  
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Nytt kampanjmaterial – Följ ett yrke i rörelse 

Adjungeras till Upptaktsträff januari 2018. 

 

Utskick Löneenkät 2018 

I samband med utskick Save-the-date för Pensionsinformation 6 februari 

och Facklig grundkurs den 7 februari ska vi göra en påminnelse om att fylla i 

Löneenkäten. 

 

§8 Information från förhandlingsråd 

Inget att rapportera.  

 

§9 Aktuella kommunala frågor 

Förhandlingar kring nedskärningar påbörjade. Stöd centralt från förbundet 

etablerat.  

 

§10 Val av skyddsombud 

Adjungeras. 

 

§11 Övriga frågor; inga övriga frågor 

 

§12 För uppföljning kommande möte  

 Besluta verksamhetsplan och budget.   

 

§13  Mötet avslutas 

 

 

Ordförande Marita Lindqvist Justerare Kajsa Hedin 

 

 

 

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen. 


