
 
Protokoll styrelsemöte  

2020:08 20200922 
 
Närvarande: 

Kajsa Hedin 

Mimmi Sokka 

Mymma Steneroth 

Sofia Stridsman 

Ingrid Thure 

 

Adjungerande: 

Cornelia Köhler 

 

§1 Mötet öppnas 

 

§2 Sofia Stridsman valdes till sekreterare 

 

§3 Ingrid Thure valdes till justerare 

 

§4 Vi går igenom föregående mötesprotokoll från upptakten 

 

§5 Ekonomi i balans. Påminnelse om att skicka in blanketter med reseavdrag samt lönebortfall till 

Christoffer snarast. Sofia har uppdaterat blanketterna på hemsidan.  

 

§6 Val av skyddsombud - ej aktuellt 

 

§7 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud - ej aktuellt 

 

§8 Uppdatering av logglistan - uppdaterad och klar redan 
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§9 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 

Covid-19 information 

Socialdepartementet och regeringen har tillfört 30 miljoner kronor till regioner för den 

rehabiliteringsskuld som uppkommit i och med Covid-19. Kajsa har frågat på central samverkan med 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen hur dessa miljoner kommer att användas inom Region 

Västerbotten. Har ej fått något uttömmande svar på detta. Vi resonerar kring hur vi kan få en 

överblick kring hur våra verksamheter och patienter har påverkats av Covid-19 och bortträngd 

rehabilitering i första hand. Vi kommer att göra en enkät för att maila arbetsplatsombuden, samt 

uppmana medlemmar att höra av sig med exempel kring uppskjuten rehabilitering.  

 

Årsmötet 

Mimmi gör klart affischen i veckan. Vi distribuerar den på hemsidan och uppmanar 

arbetsplatsombuden att skriva ut och sätta upp på sina arbetsplatser. 

Vi behöver bestämma mötesplattform senast den 4/11. Kajsa kan vara mötesordförande under 

årsmötet och Sofia tar hand om tekniken.  

 

Kongressen 

I nästa vecka kommer handlingarna kring kongressen. Vi behöver alla ta oss tid och läsa dem 

ordentligt så att vi är väl förberedda på mötet den 8/10. Gå gärna in och se på video på förbundets 

hemsida där kongressordförande och Peter, kommunikatör på kansliet, har spelat in en intervju. Läs 

också igenom kongressskolan.  

 

Beställning av termosmuggar, västar och kassar. Vi enas om att beställa 20st termosmuggar så att vi 

kan dela ut dessa under flera år. Dyr engångskostnad att beställa flera omgångar.  
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Tina, Kajsa och Sofia fortsätter att se över möjligheterna med Teams. kanske bara ha den 

plattformen i framtiden? Vi håller styrelsemötet den 4/11 via Teams för att kunna lära och 

utvärdera.  

 

Påverkansarbete kring kvinnors hälsa 

Vi har fått napp hos intresserade medlemmar kring att vara med i ett påverkansarbete kring kvinnors 

hälsa. Vi riggar ett videomöte med dessa kollegor, eventuellt Caroline Agrell som socialpolitisk 

strateg samt eventuellt någon från sektionen för kvinnors hälsa. Sofia och Fanny representerar DS. 

 

Fortsatt diskussion kring styrelsemötets upplägg 

Vi fortsätter att arbeta med förberedelser inför mötet - för att skapa en delaktighet för samtliga 

ledamöter, för att få effektivare styrelsemöten, för att få tid till diskussion och resonemang. 

Ordförande och förhandlingsråd, i dagsläget, strukturerar upp vilka frågor vi ska ha med på agendan 

och vilka som vi behöver mer tid kring under mötet. Försöka att hålla ner punkterna på trello och att 

styra mötena mer. 

Vi försöker få en överblick över Teams som plattform i jämförelse med de vi har i dagsläget.  

 

Medlemsbrev 

Vi resonerar kring innehållet i medlemsbrev. Sofia skickar ut i veckan.  

Kajsa skickar ut brev till arbetsplatsombud.  

 

Fysioterapi ger resultat 

På förbundets hemsida finns bra material kring 5 olika teman, med evidensbaserad fakta på ett 

lättillgängligt sätt. Vi resonerar om vi kan använda oss av materialet på ett bra sätt i vårt fackliga 

arbete. Vi tar med oss frågan igen när vi planerar för verksamhetsåret 2021.  
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§10 För uppföljning kommande möte 

8/10 kommer mötet uteslutande handla om kongressen. Vi alla läser på inför detta. Vi tar fler pauser 

under mötet! 

 

§11 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                     ___________________________________ 

Ordförande Sofia Stridsman                                                       Justerare Ingrid Thure 

 

Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen 

 

 

 
 


