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

 

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av justeringsperson enligt turordning; Christoffer Segerstedt Stenlund 

§3 Föregående mötesprotokoll gås igenom; inga ändringar 

§4 Ekonomi; överlämning till Christoffer från Ove är klar.  

§5 Val av skyddsombud; inga aktuella val 

§6 Genomgång och uppdatering av punkter på Trellolistan 

 

Nytt kampanjmaterial - Följ ett yrke i rörelse 

I samband med invigning av ny hälsocentral i Kåge kommer Sofia uppvakta politiker med 

detta material och erbjuda besök hos henne. 

 

Fastställa kompletterande uppdrag i styrelsen 

Styrelsen kompletterar roller i styrelsen med  

Vice sekreterare: Christoffer Segerstedt Stenlund 

Firmatecknare: Kajsa Hedin och Christoffer Segerstedt Stenlund 

Vice kassör: Kajsa Hedin 

Påverkansansvarig: Mathias Vessberg 

Saco-rådsrepresentant: Kajsa Hedin 

Vice Saco-rådsrepresentant: Sofia Stridsman 

Vice webbredaktör: Sofia Stridsman 

 

Besök av Agneta Östlund 

Agneta har fått förhinder på det tidigare inbokade datumet så nytt datum 24 april bokas.  

Marita mejlar henne för dialog kring önskat innehåll under besöket. Utöver deltagande på 

styrelsemöte på kvällen kan videomöte med Kajsa och Sofia vara tänkbart. 

 

Ombokning av styrelsemötet den 12 juni 

Pga. krock med aktiviteter i förbundsstyrelsen för Marita flyttas mötet den 12 juni till den 

14 juni. 

Ändring görs också av terminens avslutsmiddag som blir efter mötet den 28 maj.  
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Seminarium Karriärvägar med Monika Fagevik Olsén 

Kajsa delger status för förberedelserna. Marita ska vara moderator och behöver 

involveras i frågan.  

 

Pridetåg i Skellefteå  

Från styrelsen medverkar Sofia. Information finns på webbplatsen och ska kompletteras 

med ett mejlutskick.  

 

Medlemsutskick 

Ett medlemsutskick planeras som ska innehålla information om den nya styrelsen, behov 

av företagarråd i distriktet, återkoppling av 2017-års löneenkät och save-the-date för 

kommande aktiviteter. 

 

Årsmöte 

Styrelsen diskuterar möjliga föreläsare. Mia begär offert av ett av föreslagen. 

 

Internationella Fysioterapins dag 8 september (lördag) 

Marita, Mia och Charlotte är sedan tidigare utsedd arrangörsgrupp.  

Styrelsen diskuterar ett förslag på utskick till kommunala medlemmar med fråga om 

möjliga aktiviteter i samband med 8 september som ev. kommer att följas upp med mejl 

till äldrenämnder med krav på MAR.  

Christoffer gör avstämning kring idén med kommunala kollegor i distriktet. 

 

Löneöversyn VLL 

Kajsa informerar om status för årets lönerevision i VLL.  

 

§7 För uppföljning kommande möte; inga särskilda punkter noteras.  

§8 Mötet avslutas 

 

 

 

 

Ordförande Marita Lindqvist  Justerare Christoffer Segerstedt Stenlund 

 

  

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen. 


