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Närvarande: 

Kajsa Hedin 

Maria Lundqvist 

Mimmi Sokka 

Fanny Bergmark Högström 

Sofia Stridsman 

Ingrid Thure 

Tina Rönnlund Borg 

Ej närvarande: 

Christoffer Segerstedt Stenlund 

Mymma Steneroth 

 

§1 Mötet öppnas 

§2 Fanny Bergmark Högström valdes till justerare 

§3 Vi går igenom föregående mötesprotokoll från upptaktsträff vid Walhalla 

§4 Ekonomi 

Distriktet har inte fått de medel som äskats från förbundet, som behövs för att kunna genomföra 

den planerade årsplanen. Christoffer får i uppdrag att kontakta kansliet 

 

Påminnelse att skicka i blankett 5 för utlägg (lönebortfall, reseräkning etc.) senast inom två månader 

från utlägget, för att möjliggöra en så snabb redovisning som möjligt samt att det bör hamna på rätt 

sida av ekonomiåret (1/10--30/9). 

 

§5 Val av skyddsombud 

Kajsa Hedin väljs av styrelsen till huvudskyddsombud från 20190501–20200501 
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§6 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud 

Kajsa informerar att mer än hälften av länets 15 kommuner saknar arbetsplatsombud! Hur kan vi 

rekrytera fler? Kajsa och Maria går vidare med denna fråga och bjuder in fler till denna 

rekryteringsgrupp. Kajsa sammankallar. 

 

§7 Uppdatering av logglistan 

2020-01-17-18 distriktsstyrelse Upptakt Walhalla 

2020.01–30 studenter T6 Facklig information 

2020-02-10 ombud Grundkurs 

2020-02-17 Samtal specialisttjänster tjänstemän 

2020-02-17 Samtal specialisttjänster politiker 

2020-02-18 medlemmar Workshop specialistordningen 

2020-02-18 Distriktsstyrelsemöte 

 

§8 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 

Hemsidan 

Fanny, vår nya webbredaktör, vill att hemsidan ses över. Finns det icke aktuella sidor som vi kan 

avpublicera? Fanny och Sofia ansvarar för att tillsammans gå igenom hemsidan. 

Alla ansvarar vi för att uppdatera hemsidan, via Fanny, med aktuella händelser. 

 

Revisorsuppdraget 

Anna Sondell har som revisor, önskemål att få ta del av distriktsstyrelsens kallelser, styrdokument 

samt protokoll. Vi kommer fram till att det enbart är protokollet som är intressant för henne 

eftersom varken kallelse eller styrdokumentet tillför någon mer information. Sofia mejlar henne och 

informerar om det. Maria skickar protokoll till Anna när det är justerade. 
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Årsmötet 

Det har inkommit förslag på föreläsare till årsmötet från medlemmar. Mycket positivt! Vi jobbar 

vidare med dessa förslag. Kajsa och Ingrid tar kontakt med de föreslagna föreläsarna för att höra om 

deras möjligheter att föreläsa på årsmötet 24/11. 

 

Företagarrådet 

Tina informerar från företagarrådet. Bland annat om förändringar i taxor. De flesta privata 

fysioterapeuter i Västerbotten har nationella taxan och påverkas inte av dessa förändringar. 

Finns förslag på eventuella förändringar gällande nationella taxan.  

Även God och nära vård lyftes på företagarrådet. 

En företagarenkät har skickats ut från förbundet. 

 

Påverkansarbete 

Kajsa har 200117 tillsammans med Charlotte Chruzander samt Frida Eriksson från förbundet haft två 

dialogmöten kring karriär och kompetensvägar för Fysioterapeuter i Regionen Samtalen fördes dels 

tillsammans med tjänstemännen från HR, områdeschefer och verksamhetschefer inom Regionen och 

dels med delar av politiken från Regionfullmäktige De informerades och de samtalades om 

specialisttjänster för fysioterapeuter. Man informerade b.la om Sörmlands satsning på 

specialisttjänster. 

Mycket positiva möten där bland annat politiken funderade över vilka politiska beslut som behöver 

tas för att underlätta professionell utveckling för fysioterapeuter 

 

 

 

Förbundets specialistordning 
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Kajsa informerade att  Charlotte Chruzander hälso- och sjukvårdsstrateg vid förbundet hållit föredrag 

om specialistordningen och handledarutbildningen för handledare, specialister och nyfikna på 

specialistordningen 200118 

Framkom under föredraget att Skellefteå, men även Umeå kommun börjat visa visst intresse för 

möjlighet att specialisera fysioterapeuter. 

 

Fortsatt strategisk plan för påverkansarbete 

Kajsa och Sofia arbetar fram förslag att presentera för styrelsen 

 

Kongressen 

Styrelsen planerar kring motioner som ska skrivas och vilka som ska ansvara för de inledningsvis. De 

ska vara inskickade senast 2/5 

 

§9 För uppföljning kommande möte 

Föreläsare till årsmötet 

Budget 

Nästa DS 200323 kl 17.00-19.00 

 

§12 Mötet avslutas 

 

 

 

 

 

 

______________________________                                     ___________________________________ 

Ordförande Sofia Stridsman                                                Justerare  
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Protokollet justerat via mejl. Underskriven version finns hos distriktsstyrelsen 

 

 

 


