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Närvarande: 

Christoffer Segerstedt Stenlund 

Kajsa Hedin 

Maria Lundqvist 

Marita Lindqvist 

Mia Johansson 

Sofia Stridsman 

 

 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Maria Lundqvist valdes till sekreterare 

 

§3 Mia Johansson valdes till justerare 

 

§4 Genomgång föregående mötesprotokoll 

Rättelse gällande utbildningar våren 2020: Facklig grundutbildning kommer att hållas i februari 2020. 

 

§5 Ekonomi  

Christoffer presenterade budgetförslaget för Fysioterapeuterna Västerbotten 2019/2020 

Budgeten innehåller aktiviteter som medlemsaktiviteter, facklig kurs, fackligt arbete, 

påverkansarbete, styrelsemöten, övriga kostnader.  Nytt tillägg till medlemsaktivitet 2020 är 

förberedelser till kongress 2020 



 
Protokoll styrelsemöte  

2019:11 20191208 
 
För hållbar miljö kommer kaffemuggstermosar att köpas in för att undvika pappersmuggar vid möten 

i styrelsen. Även representationsvästar med tryck Fysioterapeuterna kommer att köpas in. Sofia 

ansvarar för inköpen. 

Styrelsen godkänner den preliminära budgeten 2019/2020 

Christoffer ansvarar för att skicka in den preliminära budgetförslagsrapporten 2019/2020, 

revisionsberättelsen, verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen samt årsmötesprotokoll till 

Agneta Östlund på Kansliet 

 

Direktiv, som kommer att gälla i styrelsen i Västerbotten, är att ersättningskrav exempelvis 

lönebortfall, reseräkning etc. ska lämnas in inom 2 månader från avsett datum. 

 

§6 Val av skyddsombud 

Björn Sundström, Reumatologi Västerbotten med placering Umeå för tiden 20191101–20220930. 

Diskussion om Distriktsstyrelsers ansvar att hålla koll på skyddsombuds mandatperiod i distriktet. 

Marita tar frågan vidare till ombudsman Tess Barrington på kansliet. 

 

§7 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud 

Inget nytt 

 

§8 Uppdatering av logglistan 

-191202 Kurs i lön, utbildning för ombud i norra regionen. 

-191203 Vi pratar lön för medlemmar 

-191208 Distriktsstyrelsemöte 

 

§9 Check årshjul 

Ingen uppdatering vid styrelsemötet 
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§10 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 

Årsmöte utvärdering  

Mycket uppskattad föreläsare.  Inför eventuella framtida föreläsare via länk se över 

uppkopplingsmöjligheter. Skåne har starka brandväggar vilket försvårar uppkoppling 

Mycket roligt att det blev så bra uppslutning i Lycksele. 

I Skellefteå blev det trångt i lokalen vid föreläsningen.  Fler kom än vad som var anmälda. Boka en 

större lokal till nästa år. 

Fungerade bra med de tilltugg (äpplen) som köptes in.  

Middagsbokning fungerade. Bra med enbart två matalternativ. 

 

Inför årsmöte 2020 

-Beslutas om datum 20201104 

-Lokaler har bokats under mötet idag. I Umeå Skiffersalen, Skellefteå Blåbäret samt Falken i Lycksele 

-Inbjudan riktas särskilt till yngre medlemmar. 

-Förslag att inför årsmötet välja en annan mötesordförande än Distriktsordförande 

-I talarmanus tydliggöra om det finns andra förslag till ledamöter till styrelsen än de som 

Valberedningen tagit fram 

- Någon/några från styrelsen bör träffa Valberedningen i juni för att påbörja valberedningsarbetet, 

som valberedningen ansvarar för. Detta bör även läggas in i årshjulet 2020. 

 

Kompetens och karriärutveckling. 

Kajsa och Sofia rapporterar att de har fått några svar från tjänstemannasidan samt en politiker. Sofia 

ansvarar för nytt utskick/ påminnelse till chefsassistenter. Kajsa ansvarar för att påminna HR 
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Mötet kommer att ske 200217. Kansliet informeras 

 

Hemsidan 

Sofia uppdaterar kontinuerligt 

 

Brev till nya medlemmar 

Fråga uppstod: Hur administrera denna uppgift att ha koll på nya medlemmar? Beslut:  Tas upp på 

upptaktsmötet i januari 

Marita presenterade förslag på välkomstbrev. Även detta tas upp slutgiltigt på upptaktsmötet. 

 

Semesterväxling regionen. 

Avtalet är underskrivet. Arbetsgivaren är ansvarig för att delge arbetstagarna informationen. 

Kommer att gälla från 2021. 

 

GDPR 

Vi har fått material i utskick från Tess Barrington på Kansliet bla ” Mall för konsekvensbedömning”. Vi 

behöver se över rutinerna gällande detta i styrelsen. Kajsa och Sofia fördjupar sig i detta och lyfter 

det på upptakten i januari. 

Kommer att behöva lägga sin som en stående punkt på standardagendan. 

 

Protokoll underskrift 

Behöver protokollen skrivas under? Marita tar med sig frågan till kansliet. 

Julbrevet 

Marita presenterar årets julbrev som kommer att skickas ut till medlemmarna under v 50 

 

Ordförandeuppgifter 
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I och med att nuvarande ordförande i distriktsstyrelsen Marita avgår och ingen ny ordförande ännu 

är utsedd lyfts denna fråga. 

Sofia ansvarar för Fysioterapeuternas brevlåda 

Marita har tidigare träffat studenternas representant till styrelsen. Denna uppgift måste styrelsen ta 

med sig till 2020. 

 

 Upptakten 20200117 

Sofia kontrollerar med Valhalla att allt är bokat och klart. Åtta sängplatser behövs. Skickar ut info till 

nya styrelsemedlemmar 

Kajsa och Sofia gör en dagordning. Bla handbok för styrelsearbete behöver lyftas 

 

§11 För uppföljning kommande möte:  

Upptaktsmötet 17/-18/1 

 

Nästa möte: 20200114 kl. 17.00-19.00 

 

§12 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                     ___________________________________ 

Ordförande Marita Lindqvist                                                    Justerare  

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen 



 
Protokoll styrelsemöte  

2019:11 20191208 
 
 

 

 


