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

   

§1 Mötet öppnas 

§2 Val av justeringsperson enligt turordning; Christoffer Segerstedt Stenlund 

§3 Föregående mötesprotokoll 

Protokollet ej tillgängligt på mötet men gås igenom utifrån Maritas anteckningar.  
 

§4 Ekonomi 

Christoffer kommer inom kort att ansöka om ett nytt anslag på 45 000 kr. Detta motsvarar resterande 
halva av vår beviljade budget.  
 

§5 Val av skyddsombud 

Birgitta Stadling, Psykiatricentrum Umeå väljs som skyddsombud för perioden 20180829–20210829. 

Vi adderar en punkt på Trellolistan gällande när och hur vi ska informera om vikten av att vara anmäld 
som skyddsombud hos arbetsgivare och Fysioterapeuterna.  

 

§6 Genomgång och uppdatering av punkter på Trellolistan 

Upptaktsträff för distriktsstyrelsen 14-15 september 

Christoffer och Mathias har inte möjlighet att delta. Charlotte kontaktar Walhalla med detaljer om vår 
bokning.  

 
Internationella Fysioterapins dag 

Christoffer gjorde ett utskick till fysioterapeuter i kommunal verksamhet i början av sommaren med 
tips på möjliga aktiviteter. Informationen finns också publicerad på webbplatsen och tas med i ett 
kommande medlemsutskick.  

 
Årsmötet 181023 

Charlotte kontaktar preliminärbokade föreläsare med detaljer och praktiska förberedelser.  
Planeringen slutförs på Upptaktsträffen. 

Mia Johansson, Mathias Wessberg, Agneta Emilsson och Christoffer Segerstedt Stenlund har aviserat 
att de inte ställer upp för omval. Marita kontaktar redan nu valberedningen för att de ska kunna 
komma igång med sitt arbete.  
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Information från KPA-pension 

Den 25 oktober ges möjlighet för medlemmar med anställning i VLL att få information om 
tjänstepension mm. Inbjudan har gått ut via Saco-VLL. Information och anmälningsformulär finns 
publicerat på webbplatsen och tas också med i ett kommande medlemsutskick.  

 

Grundkurs 21 september 

Information och anmälningsformulär finns publicerat på webbplatsen och tas också med i ett 
kommande medlemsutskick.  
 

Lönedagar 2-3 oktober 

Sofia och eventuellt Mia deltar på lönedag för arbetsplatsombud i VLL och Christoffer deltar på 
lönedag för arbetsplatsombud i kommunal verksamhet. Information och anmälningsformulär finns 
publicerat på webbplatsen och tas också med i ett kommande medlemsutskick.  

 

Pride 29 september 

Mia har beställt och fått hem en mängd material som kan användas i samband med Pridetåget i 
Umeå.  Information publiceras inom kort på webbplatsen och tas också med i ett kommande 
medlemsutskick. 

 

§7För uppföljning kommande möte 

Nästa ordinarie möte bokas till tisdag 9 oktober.  

 

§8 Mötet avslutas 

 

 

_________________________________ ____________________________________ 

Marita Lindqvist, distriktsordförande Christoffer Segerstedt Stenlund, justerare 

 

Protokollet justeras via mejl. En underskriven version finns hos distriktsstyrelsen.  

 


