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Närvarande:  

Kajsa Hedin  

Maria Lundqvist  

Mimmi Sokka  

Fanny Bergmark Högström  

Sofia Stridsman  

Ingrid Thure  

Tina Rönnlund Borg  

  

§1 Mötet öppnas  

  

§2 Fanny valdes till justerare 

  

§3 Vi går igenom föregående mötesprotokoll 

  

§4 Ekonomi 

Kassör meddelat att ekonomin är i balans 

  

§5 Val av skyddsombud 

Inga nya skyddsombud att välja in 

  

§6 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud 

Inget aktuellt för dagens möte 
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§7 Uppdatering av logglistan 

Kajsa uppdaterat logglistan 

20200820 videomöte arbetsplatsombud kommun. 6 deltagande 

20200820 Distriktsstyrelsemöte 

  

§8 Check årshjul 

Upptaktsträff 4–5/9. Dags att aktivera valberedningen för omval och ev. nyval 

Umeåpridefestivalen blir digital i år. Vi lägger upp information på hemsidan. 

Lönedagar skjuts upp för Regionen. Från arbetsplatsombud i kommunerna finns önskemål om ett 

digitalt möte inför löneöversynen 2021 med erfarenhetsutbyte och gemensam stöttning/peppning. 

 

§9 Verksamhetsplan 

Genomgången skjuts upp till Upptakten 4–5/9 

 

§10 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 

Upptakten 4–5/9 

Genomgång av planerad dagordning inför upptakten.  Alla i styrelsen ombeds läsa igenom 

kongresskolan samt ta del av kongresshandlingarna från 2016. Allt finns på Trello samt på förbundets 

hemsida under kongress 2016. 

Höstupptakten sker i år på Ansia i Lycksele. Detta för att möjliggöra fysisk distansering.  Vi träffas 

12.30 för gemensam lunch.  Sofia skickar ut ett informationsbrev till alla styrelsemedlemmar inför 

upptakten. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och stannar hemma vid minsta 

symtom på infektion. 
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Covid-19 

Sammanfattningsvis är upplevelsen från samtliga i styrelsen att det har varit en övervägande lugn 

sommar. Kajsa informerar att ledningen för Regionen har bekräftat det varit ”en sommar över 

förväntan” Hon har dock fått till sig att Skellefteå lasarett har haft det mer rörigt i verksamheten, 

vilket även påverkat andra verksamheter såsom Skellefteå kommun. 

Tina informerar att patientflödet för privatpraktiserande normaliserats innan sommaren, och att 

trycket nu är högt. Digitala besök är nu godkända, och möjligheten finns att vid behov använda sig av 

det. 

Många patientgrupper har fått stå tillbaka under våren p g a Covid 19. Rehabiliteringsskulden 

bedöms vara stor i landet, Många frågetecken kring bland annat hur gruppverksamheter ska bedrivas 

i länet.  Sofia har varit i kontakt med Smittskyddsenheten för att få vägledning i 

gruppverksamhetsfrågan, men har ännu inte fått något svar. Viktig fråga som egentligen ägs av 

verksamhetscheferna vid varje enhet. Förslag kommer att Kajsa mejlar ut till samtliga 

arbetsplatsombud inom Regionen och ber de lyfta denna viktiga fråga på VSG.  

Hemsidan 

Stefan Jutterdals debattartikel om rehabiliteringsskulden i Dagens samhälle länkas samt information 

om Umeå Pride som i år sker digitalt. 

Information om tvisteförhandlingar 

Kajsa informerar.  

Årsmöte 

Årsmötet ska tills vidare ske digitalt. Middagen blir således inställd i år. Kajsa och Ingrid kontrollerar 

att inbjudna föreläsare fått denna information samt kontrollerar att alla tider är klara och bekräftade. 

Webbseminarium Kvinnors hälsa 

Det finns material att ta del av från denna föreläsning som finns på Fysioterapeuternas hemsida, 

både i kunskapshöjande syfte samt i påverkansarbetet. 

Möten i höst 

• Upptakt 4–5/9. Lycksele, Ansia 
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• DS 8/10 kl 17.00-20.00. OBS tiden! Täljstenen bokad som möjlighet till möteslokal för 

Umeborna. Övriga kopplar upp sig digitalt 

• Ds 4/11 kl 17.00-19.00. Täljstenen bokad som möjlighet till möteslokal för Umeborna. Övriga 

kopplar upp sig digitalt 

• 7/12 kl 17.00-19.00. Täljstenen bokad som möjlighet till möteslokal för Umeborna. Övriga 

kopplar upp sig digitalt 

§11 För uppföljning kommande möte. 

Läsa igenom kongresshandlingar till Upptakten. Kajsa, Ingrid och Sofia fortsätter arbetet kring digitala 

årsmötet. Alla meddelar Sofia om ev allergier infor Upptakten 

§11 Mötet avslutas 

 

 

 

______________________________                                     ___________________________________  

Ordförande Sofia Stridsman                                                     Justerare   

 

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen 

  


