
Protokoll styrelsemöte 
2019:9  20191015  

Närvarande: 

Maria Lundqvist 

Mymma Steneroth 

Christoffer Segerstedt-Stenlund  

Kajsa Hedin  

Marita Lindqvist 

Sofia Stridsman  

Adjungerad:  

Tina Rönnlund Borg 

Emmy Uusitalo 

§1 Mötets öppnande  

§2 Sofia Stridsman valdes till sekreterare för mötet 

§ 3 Maria Lundqvist valdes till justeringsperson  

§4 Föregående mötesprotokoll gås igenom och läggs till handlingarna 

§5 Ekonomin är i balans  

§6 Mikael Lindmark väljs till skyddsombud på Byske HC from. 2019-10-15 tom. 2022- 

10-01 

§7 Kajsa administrerar i listorna för arbetsplats- och skyddsombud. Nya arbetsplatsombud i 
Storumans kommun, på Byske Hc, ytterligare ett ombud på Neuro- huvud- hals, nya ombud också i 
Robertsfors kommun. Nytt skyddsombud på gång i Nordmaling, den avgående skolar in den nya.  

§8 Vi uppdaterar logglistan  

§9 Genomgång och uppdatering av punkter på Trellolistan: 



- Hemsidan - Sofia uppdaterar numret för flerpartsmötet. Sätter in ny bild på styrelsen från 
upptakten i höst.  

- Karriär och kompetensutvecklingsmöte med regionen, Kajsa har förhandspratat med 
personer inom HR som föreslagit att lägga denna typ av påverkan i andra hälften av januari. 
Kajsa och Sofia börjar arbetet med det imorgon på telefonmöte och lämnar information till 
styrelsen löpande.  

- Tina, våran representant i företagarrådet berättar om hur hon tänker sin roll framöver. 
Hon har mailat andra likartade distrikt och frågat hur de arbetar. Hon är med på 
företagarrådet inom förbundet och de möten som sker. Har mailat alla företagare i distriktet 
att hon finns och vem hon är. Kommer vara en del av styrelsen. Kommer vara med på 
samverkansorganet för privata fysioterapeuter, läkare osv, som har möte en gång per år.  

- Brev till nya medlemmar. Det finns inga hinder att skicka välkomstbrev.. Tänka på GDPR, 
att skriva “info från Fysioterapeuterna” på ämnesraden.  Vi tittar på välkomstbrevet som 
finns och bestämmer oss för att redigera det, Marita fixar detta under året. Kajsa tittar på 
medlemslistan regelbundet för att vi ska kunna skicka ut brevet till nya medlemmar.  

- Information av Kajsa angående Centerpartiets kongress. Vi diskuterar hur vi ska fortsätta 
vårt påverkansarbete med politiker som vi träffat i “Följ ett yrke i rörelse”. 

- Replik till Norran, angående debattartikeln vi skickade in. Marita har varit i kontakt med 
Ove Andersson, fysioterapeut i Skellefteå Kommun, om de kan vara intresserade av att göra 
ett reportage i norran. Fysioterapeuter i Skellefteå har nappat på detta. Marita pratar vidare 
med Ove. 

- Besök utav Helena Pepa, förbundsdirektör på Fysioterapeuterna, på nästa styrelsemöte, i 
november, angående organisationsöversynen. De önskar input från en del distriktsstyrelser, 
vi är en av dem. Kajsa mailar Helena om tid och material m.m. 

- Kurser våren 2020, förbundet önskar att vi skickar in om vi har behov av utbildning våren 
2020. Vi svarar nej och Kajsa pratar med Tess på kansliet angående att vi önskar utbildning 
inom arbetsmiljö.  

- Årsmötet, handlingarna ska vara publicerade senast 2 veckor innan. Sofia fixar det på 
hemsidan.  

- Kongressombud 2020. Två nomineringar är inkomna. Vi kommer lägga fram ett förslag på 
ombud till årsmötet, 4 ordinarie och 4 suppleanter.  

§10 Mötets avslutande  

 

 
 


