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Närvarande: 

Christoffer Segerstedt Stenlund 

Kajsa Hedin 

Maria Lundqvist 

Marita Lindqvist 

Mia Johansson 

Mymma Steneroth 

Sofia Stridsman 

Adjungerande: 

Tina Rönnlund Borg 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Maria Lundqvist valdes till sekreterare 

 

§3 Kajsa Hedin valdes till justerare 

 

§4 Genomgång föregående mötesprotokoll 

Lades till handlingarna 

 

§5 Ekonomi  

Christoffer och Kajsa lägger ett budgetförslag till styrelsen för 2020 

 

§6 Val av skyddsombud 

Inga nya skyddsombud 
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§7 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud 

Inget nytt 

 

§8 Uppdatering av logglistan 

-Årsmöte 191106 

-Distriktsstyrelsemöte 191211 

 

§9 Check årshjul 

Ingen uppdatering vid styrelsemötet 

 

§10 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 

Hemsidan 

Fysioterapeuterna uppmärksammat VK´s artikel om årets Fysioterapeut Charlotte Häger 

Kompetens och karriärutveckling. Möte med politiker 

Planeras till i februari 2020. Kajsa samt Sofia arbetar med detta 

Brev till nya medlemmar 

Marita ordnar detta 

Erbjudande workshop specialistordningen med Charlotte Chruzander 

Fortsatt planering av Sofia och Kajsa 

Planering  Påverkans och strategiskt arbete 

Fortsätter under 2020 

Organisationsöversyn Fysioterapeuterna 

Helen Pepa, förbundsdirektör presenterade det senaste organisationsöversynsförslaget, som hon 

samt vice ordförande, Cecilia Winberg tagit fram. Västerbottens distriktsstyrelse hade fått i uppdrag 

att läsa igenom förslaget och fick nu ge återkopplingar gällande organisationsförslaget. 
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Västerbottens distriktsstyrelse erbjöds även möjlighet att få komma med ytterligare återkopplingar 

under våren 2020 

Ett färdigt förslag ska finnas till Kongressen 2020 

Kurser våren 2020 

Kajsa har meddelat kansliet att vi inte planerar att ha några fackliga grundkurser eller kurs i praktisk 

arbetsrätt under våren 2020. Önskemål finns om kurs i arbetsmiljö. 

Replik till Norran 

Marita mejlat Norran och tipsat dem om att ta kontakt med fysioterapeut Sandra Eklund, Skellefteå 

kommun, för att få mer inblick i vad Fysioterapeuterna gör/kan göra för att minska fall. 

Årsmöte utvärdering  

Planeras till 8/12 

Artikel om Fysioterapi ger resultat 

Kajsa har mejlat till alla arbetsplatsombud i kommuner och informerat om det utskick styrelsen har 

gjort till alla 15 kommuners sociala nämnder/äldre nämnder i Västerbotten med artikeln ”Fysioterapi 

ger resultat” 

Utskick till avgående samt nya styrelsemedlemmar 

Sofia meddelar nya styrelsemedlemmar att första styrelsemötestid blir14/1 kl 17.00 samt 

Upptaktsdatum 17-18/1 Informerar även de om att anmäla nytt uppdrag. Kajsa kommer att mejla 

dem gällande kallelsedatum.  

Avgående medlemmar påminns om att avanmäla uppdrag vid årsskiftet 

 

§11 För uppföljning kommande möte:  

Utvärdering årsmöte 

Tid och plats: 2019-12-08 kl 12.00 på Norrlandsgatan 18 B (Kajsas jobb) Efteråt äter vi tillsammans. 

Kajsa bokar bord 
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§12 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                     ___________________________________ 

Ordförande Marita Lindqvist                                                    Justerare  

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen 

 

 

 


