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Protokoll styrelsemöte 20181106  2018:9 

Närvarande:   Agneta Emilsson, Christoffer Segerstedt Stenlund, Kajsa Hedin, 
Marita Lindqvist, Mia Johansson, Sofia Stridsman 
Adjungerad: Therese Barrington från Fysioterapeuternas kansli (deltar under §8 GDPR i 
praktiken) 
 
§1 Mötet öppnas 
 
§2 Val av justeringsperson enligt turordning; Mia Johansson 
 
§3 Föregående mötesprotokoll; Protokollet ej tillgängligt på mötet men gås igenom utifrån 
Maritas anteckningar.  
 
§4 Ekonomi; Inget att rapportera. 
 
§5 Val av skyddsombud;  Peter Heinås, Annika Olofsson, Eva Ludvigsson och Mia Johansson 
väljs som skyddsombud tom 20210930. Skyddsområde utses av skyddskommitté på respektive 
arbetsplats. 
 
§6 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud; inget behov i nuläget. 
 
§7 Uppdatering av logglistan; inget behov i nuläget. 
 
§8 Genomgång och uppdatering av punkter på Trellolistan 
 
GDPR i praktiken 
All sökbar materia omfattas av lagstiftningen. 
Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla verktyg för det fackliga uppdraget dvs arbetsmejlen 
får användas i fackliga sammanhang. 
 
Arbetsplatsombud ska vara anmälda hos arbetsgivaren. All inkommande och utgående post 
för fackligt förtroendevald skyddas därför av rätten till facklig verksamhet. 
Om arbetsgivaren begär ut mejl måste de sortera ut det som är fackligt relaterat.  
 
När man kommunicerar med medlemmar som INTE är förtroendevalda ska vi tänka att vi inte 
ska ”avslöja att de är medlemmar” dvs skriv ”Information från Fysioterapeuterna” istället för 
”Information till medlemmar” i ämnesraden. 
 
Att göra relaterat till GDPR 

• Alla arbetsplatsombud ska ha undertext i sina mejl om personuppgiftsansvaret hos 
Fysioterapeuterna 

• Vi får inte spara information om vilka kurser en medlem gått, kosthänsyn osv.  

• Medlemmar uppmanas uppdatera till en privat mejladress i medlemsregistret och 
använda denna vid medlemsärenden. (Under våren bytes medlemsregistret hos 
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Fysioterapeuterna ut. Det nya registret har en ytterligare dimension för arbetsplats 
vilket minskar behovet att i adressen utläsa arbetsplats.) 

• Vi måste på webbplatsen ta bort information om arbetsplatsombud och skyddsombud 
då dessa inte får vara kända mellan olika arbetsplatser. Vid behov av kontakt med 
arbetsplatsombud eller skyddsombud på annan arbetsplats kan förhandlingsansvarig 
Kajsa bistå med kontaktuppgifter.  

 
Utvärdering Årsmöte 
Bra att lägga allt material som ska presenteras i samma bildspel. Bra föreläsare. 
Bra att alla styrelsemedlemmar presenterades. 
Fortsätta med god framförhållning för bokningar kopplade till Årsmötet. 
 
Förbättringsförslag; tydliga tidsramar för deltagare. Mötet i år tog ca 1,5 timme.  
 
Blankett 3 och 4 inskickad till kansliet. Kvarstår att göra; skicka in Årsmötesprotokoll samt 
Verksamhetsberättelse 2018.  Agneta ansvarar för detta. 
 
Nästa styrelsemöte beslutar vi om budgetäskande för 2019. Alla läser in sig på riktlinjer för 
budgetarbete.  
 
Förhandlingsansvarig informerar 

• En förhandlingsframställan är lagd till verksamhetschef på Geriatriskt centrum 
gällande risktillägg för paramedicinsk personal på psykogeriatrisk avdelning.  

• Information har gått ut från kansliet kring hur vi ska tänka i olika avtalsfrågor till 
exempel helgtjänstgöring.  

• Ett intensivt arbete pågår för att färdigställa ett nytt samverkansavtal i VLL som 
behöver vara klart senast 20190101.  

• Kajsa har hittat ett dokument som redovisar åtgärder för pengar i Professionsmiljarden 
2018. Skickas ut till övriga i styrelsen 

• Kajsa behöver en hjälp med administrativa uppgifter i samband med arrangemang, 
skapa inbjudan, anmälningsformulär, publicera på webbplatsen med mera.  

• Sofia har behörighet för publicering på webbplatsen men viktigt att budgetera så att vi 
utbildar en till webbredaktör i distriktet.  

• Kurs i arbetsrätt planeras till maj 2019.  
 
§9 För uppföljning kommande möte 

• Nästa möte är den 11 december då vi också äter årets avslutningsmiddag. 

• Budgetäskande för 2019.  

• Kajsa och Christoffer försöker åstadkomma möte för samtal kring MAR.  

• Christoffer påminner Åsa Bäcklund (v) om möjlighet att ’Följa ett yrke i rörelse’ 
 
§10 Mötet avslutas 
 

 

_____________________________                  ____________________________________  

Marita Lindqvist, distriktsordförande     Mia Johansson, justerare  

Protokollet justeras via mejl. En underskriven version finns hos distriktsstyrelsen 


