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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; Mia Johansson 

§3 Föregående mötesprotokoll gås igenom; inga ändringar 

§4 Ekonomi; oklarheter kring ersättning till deltidsarbetande medlemmar som i samband 

med deltagande i facklig kurs (heldag) ej får ersättning för förlorad arbetsinkomst. 

Christoffer kollar vidare med kansliet då mötet menar att detta är en viktig principiell 

fråga för medlemmarna.  

§5 Val av skyddsombud; Mimmi Sokka väljs som skyddsombud för Storuman/Tärnaby 

sjukstuga för perioden 20180315–20210315.  

§6 Genomgång och uppdatering av punkter på Trellolistan 

Nytt kampanjmaterial - Följ ett yrke i rörelse 

Sofia har träffat Janeth Lundberg (s) och Peter Olofsson (s) i samband med invigning av 

Kåge hc. Hon överlämnade kampanjmaterialet och erbjöd Janeth ett besök hos henne.  

Mötet diskuterar nästa steg; bjuda in även kommunpolitiker, politikerbesök på 

Mariehems hc och deras akutverksamhet?  Mattias och Sofia ansvarar.  

 

Utvärdering av seminarium Karriärvägar med Monika Fagevik Olsén den 21 mars 

Ett utvärderingsmöte planeras med arrangörsgruppen. Ca 45 deltagare men trots riktad 

inbjudan fanns ingen representant från HR eller någon verksamhetschef. Denna frånvaro 

noterades också av biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör.  

Seminariet i sin helhet ses dock som en lyckad aktivitet.  

 

Rörelselyftet 

Mötet beslutar att gå vidare med utskick via post av foldrar och följebrev till ordförande i 

äldrenämnder och för- och grundskolenämnder eller motsvarande i distriktets kommuner. 

Agneta ansvarar. 

 

Rådsmöte  

Kajsa, Sofia och Marita deltog. En viktig fråga är att minska sårbarheten kring 

funktioner/roller i distriktsstyrelser. Medskick från förbundsordförande; förvalta 

möjligheterna till påverkan som ges under valåret.  

Information om GDPR gavs. Ett informationsdokument finns tillgängligt från kansliet.  
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Pridetåg i Skellefteå  

Tåget slog nytt deltagarrekord och trots få deltagare under fysioterapeuternas fana fick vi 

stor publicitet.  

 

Patient- och personalmiljarden 

Mötet diskuterar distriktsstyrelsens roll i detta och vilken/vilka aktiviteter som därmed är 

aktuella. Följande aktiviteter planeras:  

• Charlotte kollar upp mer kring hur andra fått ta del av pengar till utbildning. 

• Agneta och Kajsa ansvarar för att göra ett utskick med syfte att sprida 

information om pengarna för eskalering inom respektive verksamhet.  

I tillägg är Kajsa redan involverad i att utreda om pengarna kan användas till 

specialisttjänster inom primärvården.   

En parallell aktivitet att DS träffar hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg för 

påverkan kring fysioterapeuters bidrag i hälso- och sjukvården planeras också.  

Noteras också att Vårdförbundet har lyft frågan i CSG. 

 

Lönekurs 17–18 april 

13 anmälda i dagsläget. En påminnelse om anmälan går ut imorgon.  

Mia ansvarar för fika -och lunchbeställning.  

Agneta och Marita hjälper Tess igång med praktiska förberedelser i lokalen. 

 

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. 

 

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

§8 Mötet avslutas 

 

 

 

 

Ordförande Marita Lindqvist  Justerare Mia Johansson 

 

  

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen. 


