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Närvarande:  Agneta Emilsson, Charlotte Juhlin-Dannfelt, Marita Lindqvist, Mia Johansson, Sofia Stridsman 
   
 
§1 Mötet öppnas 

§2 Val av justeringsperson enligt turordning; Mia Johansson 

§3 Föregående mötesprotokoll gås igenom.   

§4 Ekonomi; kassör medverkar ej.  

§5 Val av skyddsombud: inga aktuella val.  

§6 Genomgång och uppdatering av punkter på Trellolistan 

Sommarbrev 
Ett sommarbrev planeras med information om vad vi gjort hittills i år, höstens planer och datum att boka in samt Kajsas nya 
uppdrag och kontaktuppgifter. Marita ansvarar. 

Årsmöte 
Beryl Svanberg och Göran Eklund har båda tackat ja till att medverka som föreläsare på årsmötet. Beryl medverkar via länk 
från Varberg och Göran deltar på plats i vår lokal i Skellefteå. Charlotte återkopplar detaljer kring planeringen till dem.  
 
Saco-utbildning om falska nyheter 
Marita, Kajsa och Sofia deltog på utbildning anordnad via Saco om falska nyheter.  
Mycket intressant och tänkvärt. 
 
Rörelselyftet 
Foldrar ’Rörelselyftet för äldre’ och ’Sverige behöver en MAR i varje kommun’ samt ett följebrev är nu postat till Äldrenämnd 
eller motsvarande i länets alla kommuner.  

KPA informerar  
Den 25 oktober anordnar Saco i VLL återigen en informationskväll för VLL-anställda där KPA pension kommer och informerar 
om tjänstepension mm. Information och anmälningslänk publiceras på webbplatsen.  
 
Förslag på förändrad organisation för paramedicinare i VLL 
På CSG den 5 juni ströks frågan om organisation av små rehabresurser från dagordningen då risk- och konsekvensanalyserna 
inte sänts ut till deltagare. Frågan kan tidigast komma upp igen på nästa ordinarie CSG som är den 6 september. 
 
Löneöversynsprocessen 
Sofia, Marita och Kajsa träffade ansvariga i VLL för avstämning av årets löneöversyn. Ett kommande möte ska inplaneras 
kring diskrimineringsfråga om löneskillnad pga. kön. Uppföljning ska också göras angående att resultatsamtal genomförts 
innan avstämning. 
 
§7 För uppföljning kommande möte; inga särskilda punkter noteras.  

§8 Mötet avslutas 

 
 
 
Ordförande Marita Lindqvist   Justerare Mia Johansson 
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