
 

Protokoll styrelsemöte 
2019:8 20190924 

Närvarande:  

Christoffer Segerstedt Stenlund  

Kajsa Hedin  

Maria Lundqvist  

Marita Lindqvist  

Mia Johansson  

Mymma Steneroth  

Sofia Stridsman  

Adjungerande:  

Emmy Uusitalo  

§1 Mötet öppnas  

§2 Mia Johansson valdes till sekreterare  

§3 Mymma Steneroth valdes till justerare  

§4 Vi går igenom föregående mötesprotokoll  



 

§5 Ekonomi - Christoffer håller på att sammanställa årsredovisningen 

§6 Val av skyddsombud - inga val idag 

§7 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud  
Nytt arbetsplatsombud i Nordmaling; Sara Tjernqvist. Pia är också  kvar ytterligare en tid. 

§8 Uppdatering av logglistan  

§9 Check årshjul  
Beslutar om kommande justeringar på Årshjulet; Pride flyttas till september, Lönedagar 
flyttas till oktober och Hälsofestivalen tas bort.  

§10 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan  
*Följ ett yrke i rörelse - vidare planering  görs på Upptaktsmöte i januari 2020. 

*Uppmärksamma kollegor som ställt upp (se ovan) - Christoffer 
är gå gång att färdigställa och skicka ut detta. 

*Hemsidan - Sofia har införskaffat dator och kommer framöver 
kunna redigera mer. 

*Mötet 19/9  Kompetens- och karriärutveckling ställdes in pga 
för få deltagare. Nytt försök planeras senare i höst (november). 
Kajsa och Sofia ansvarar för detta.  

*Facklig tid - Sofia kommer att ha 4 timmar/vecka fr o m 1 
oktober. 

*Insändare samt “Fysioterapi ger resultat” - Kajsa och Mia gör klart brevutskicken och skickar sedan iväg 
dessa. Marita justerar insändaren, skickar ut till oss för påseende och sedan vidare till tidningarna för 
publicering. Kajsa informerar arbetsplatsombuden i Kommunal verksamhet om denna aktivitet. 

*Handledararvode i Umeå Kommun - Kajsa mailar arbetsplatsombud Annika Nylund angående noterat fel i 
rapporten om detta. 

*Löneförhandlarkurs 2/12 - vi beslutar att Maria deltar med ersättning “central facklig tid”. 



 

*Erbjudande Workshop specialistordning (kansliet) - Kajsa kollar med Charlotte Chruzander om dag/tid 
under våren -20 och och planerar sedan vidare tillsammans med Sofia, bl a lokalbokning. 

*Brev till nya medlemmar - Sofia frågar Tess om bästa sätt att administrera välkomst-mail (med tanke på 
GDPR) 

*Minnesanteckningar från höstupptakten - Vi bestämmer att allt material kring kommande årsstämma 
skickas ut till medlemmarna 8 oktober. Nästa årsstämma bör ev ske en vecka senare, mitten av 
november, för att hinna med alla förberedelser.  

§11 För uppföljning kommande möte 15 oktober , se trellolistan 

§12 Mötet avslutas  

______________________________ ___________________________________  

Ordförande Marita Lindqvist                Justerare Mymma Steneroth 

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos 
distriktsstyrelsen  


