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Närvarande:  

Kajsa Hedin  

Maria Lundqvist  

Mimmi Sokka  

Mymma Steneroth  

Sofia Stridsman  

Ingrid Thure  

Adjungerande:  

Cornelia Köhler 

  

§1 Mötet öppnas  

  

§2 Mimmi valdes till justerare 

  

§3 Genomgång föregående protokoll. 

  

§4 Ekonomi 

Christoffer har meddelat att blanketter för förlorad arbetsinkomst, utbetalningar till 

styrelsemedlemmar samt ansökan om första utbetalningen av anslag är utförda.  

Styrelseledamöter påminns att trots att våra styrelsemöten nu sker helt digitalt har 

alla ändå möjlighet att köpa in fika till sig själv till mötet och lämna in kvitto för 

ersättning. 
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§5 Val av skyddsombud 

Kajsa informerar att nya skyddsombud förhoppningsvis kommer att kunna väljas på 

nästa DS 9/6 

  

§6 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud 

Ingenting att administrera 

  

§7 Uppdatering av logglistan 

200508 ombud, Kurs i organisatorisk arbetsmiljö 

200512 DS 

200513 ombud, Videomöte Regionen 

200520 ombud Videomöte Kommun 

 

§8 Check årshjul 

Maj: Kajsa kommer att hålla två digitala möten med arbetsplatsombud 13/5 med 

regionen och 20/5 med kommunerna 

Juni: Sommarbrevet till medlemmar 

8 september: Planering av Fysioterapins dag. Det finns möjlighet att DS kan stötta 

olika engagemang från medlemmar.  

Kajsa kommer med ett förslag om att sända en intervju 8/9 med en politiker antingen 

från en kommun eller från regionen kring en bestämd frågeställning gällande 

rehabilitering. Frågan är om det är möjligt att kunna genomföra detta till 8/9 p g a 

Covid-19 upptar mycket arbetstid av många i kommunerna och i regionen. Vi 

funderar vidare på detta till nästa DS 9/6. Till nästa DS uppmanas alla att även 

lyssna på ett avsnitt ur” En podd i rörelse”, i syfte att få en uppfattning om idén. 

Podden finns på Spotify alt Förbundets hemsida. Cornelia tar med sig frågan/idén till 

studenterna. 
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November: Årsmötet, föreläsare och lokaler klara. 

 §9 Verksamhetsplan.   

Inget att tillägga idag 

 

§10 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 

Kongressen 

Motioner inskickade. 

Datum för möten för samtal med medlemmar bokade 20,21,22/10 i Lycksele, 

Skellefteå och Umeå. 

 Fysio i elevhälsan 

Skellefteå kommunfullmäktige biföll 28/4 en motion av socialdemokraten Sara Keisu, 

om utredning av möjlighet till fysioterapeut i elevhälsan. Sofia kontaktar Caroline 

Agrell på kansliet angående idéer kring fortsatt påverkan i frågan 

Påbörja arbete med strategisk plan för påverkansarbete 

Vi går igenom strategiska plan för fortsatt påverkansarbete. 

OSA – Organisatoriskt och social arbetsmiljö 

Kajsa informerade från den digitala kursen OSA som hölls 8/5 för arbetsplats- och 

skyddsombud inom regionen och kommunerna. Kajsa och Tess Barrington var 

kursansvariga. 17 medlemmar deltog på kursen, som inte tidigare har hållits i 

förbundets regi. 

En uppföljning planeras i höst. 

Covid-19 

Kajsa informerade om de MBL-förhandlingar som skett mellan Fysioterapeuterna och 

arbetsgivare inom regionen gällande bland annat semesterförskjutning maj-sept. 

pga. pandemi.  Förhandling slutade i oenighet.  
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Höstupptakt 

Beslut att vi är på Valhalla 4–5/9 om förbundet och rådande omständigheter i länet 

tillåter det. 

Trello 

Sofia påminner alla ledamöter om möjlighet att skriva in ärenden i Trello. Viktigt med 

omvärldsspaning från medlemmar 

Förslag att ärenden bereds lite mer omfattande i Trello innan DS så att alla ges 

möjlighet att förbereda sig bättre innan möte. 

 

§11 För uppföljning kommande möte 9/6 kl 17.00-19.00 

-Sofia skriver förslag på sommarbrev 
-Uppföljning av workshop specialist 
-Pga. fortsatta digitala möten, och ingen avslutande gemensam middag, uppmanas 
alla att köpa in gott fika till sig själv till nästa möte så att vi istället kan ha 
avslutningsfika tillsammans digitalt. 
  

 

§12 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

______________________________     ___________________________________ 

Ordförande Sofia Stridsman                     Justerare 

 

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen 


