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Närvarande:  Agneta Emilsson, Charlotte Juhlin-Dannfelt, Christoffer Segerstedt, Kajsa Hedin, Marita 
Lindqvist, Mattias Vessberg, Mia Johansson, Sofia Stridsman 

Adjungerad:  Daniel Ottehall 
 

 

§1  Mötet öppnas 

§2  Val av justeringsperson; Charlotte Juhlin-Dannfelt 

§3  Dagordning och mötets turordning godkänns 

§4  Föregående mötesprotokoll; gås igenom, inga ändringar.  

§5 Inkomna ärenden från medlemmar 

  

Förhandlingsansvarig Kajsa informerar om två aktuella frågor som båda tas 

vidare till Primärvårdsledningen. 

 

1. Färdtidsersättning och andra reseersättningar betalas inte ut av alla enheter i 

VLL vilket bryter mot Allmänna bestämmelser (AB) i Kollektivavtalet.   

Mötet påtalar att denna problematik även finns i slutenvården och kommunal 

verksamhet. 

2. Oklarheter kring hur VLL förhåller sig till befattning koordinator och hur 

lönesättning av denna görs. Problem uppstår bland annat vid arbetsvärdering 

om annan befattning till exempel fysioterapeut då är i fokus.  

 

§6 Ekonomi; Christoffer Segerstedt utses till ny kassör och han kontaktar tidigare 

kassör Ove Andersson för kompetensöverföring och praktisk hantering.  

 

§7  Genomgång och uppdatering av punkter på Balanslistan 

 Konstituera ny styrelse 

 Styrelsen väljer/fördelar uppdrag för 2018 enligt nedan. 

 Ordförande  Marita Lindqvist 

Vice ordförande  Sofia Stridsman 

Förhandlingsansvarig  Kajsa Hedin 

Sekreterare /webbansvarig Agneta Emilsson 

Kassör  Christoffer Segerstedt 

 

Fler roller är tänkbara till exempel Påverkansansvarig och FoU-ledamot men 

denna fråga adjungeras till Upptaktsträffen. 

Boka mötestider 

 

Mötestider bokas enligt nedan. Alla gånger frånsett 12 juni är tiden 17.00-19.00. 

Den 12 juni äter vi gemensam middag efter mötet.  

13 februari 

27 mars 

24 april 
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28 maj 

12 juni 

 

Konferens ’Alla barns rätt till rörelserikedom – från rekommendation till verkstad’ 

Informationsutskick via Cecilia Edström.   

Konferensen äger rum den 24 januari kl. 9-16.30. Sofia kollar upp möjligheten 

att medverka och att då representera styrelsen.  

 

Seminarium för karriärvägar med Monika Fagevik Olsén 

 Kajsa redovisar status för förberedelserna.  

 

 Bergasalen i by 24 är bokad.  

Sjukhusdirektör från Sahlgrenska universitetssjukhuset medverkar via länk. 

 

Deltagare i panelen under paneldebatt:  

Dekanen vid Medicinska fakulteten på Umeå universitetet; Patrik Danielsson 

 Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör VLL; Annika Nordin Johansson 

 Hälso- och sjukvårdsstrateg Fysioterapeuterna; Charlotte Cruzander 

 FoU-direktör VLL; Claes Alm (närvaro ej bekräftad)  

  

Inbjudningar kommer gå till bland annat alla gruppledare för politiska partier, 

alla akademiska fackförbund, HR, berörda fakulteter osv. Inbjudan planeras går 

ut nästa vecka. Kajsa och Agneta ansvarar för denna.  

 

Seminariet är framförallt ett påverkansmöte men är öppet för alla medlemmar 

som kan medverka på flextid.   

 

 

Information om organisation 

 

Marita går översiktligt igenom förbundets organisation och politik för nya och 

gamla styrelseledamöter.  

 

Upptaktsträff 

 

Marita och Sofia alternativt Kajsa kör bil. Avfärd 11.30.  

Therese Barrington, central ombudsman deltar via länk.  

Vi startar och avslutar med lunch.  
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§8 Övriga frågor 

 

Information om administrativa funktioner och plattformar som styrelsen 

använder sig av.  

 

Supertext (sms-grupp) 

Trello (Balanslista/agenda) 

Google Drive (Dokumenthantering) 

 

Daniel väcker fråga om att aktiviteter för att värva nya medlemmar bland 

terminens nya studenter. 

Kajsa och Marita informerar om planerade och återkommande aktiviteter kopplat 

till studenterna. 

 

Daniel ombesörjer uppdaterad mejllista till alla fysioterapeutstuderande på Umu. 

Agneta beställer lista med studerandemedlemmar via kansliet. 

 

 

 

§13 Mötet avslutas 

   

 

  

 

 Ordförande Marita Lindqvist         Justerare Charlotte Juhlin-Dannfelt 

 

 

 

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen. 


