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Närvarande: 
Caroline Risslén 
Fanny Bergmark Högström 
Kajsa Hedin 
Lena Lie 
Mattias Hedlund 
Mimmi Sokka 
Sofia Stridsman 
Ingrid Thure 
Tina Rönnlund Borg 
 
§1 Mötet öppnas 
 
§2 Ingrid Thure väljs till sekreterare 
 
§3  Caroline Risslén väljs till justerare 
 
§4 Genomgång av föregående mötesprotokoll och anteckningar från Upptaktsträffen 
 
§5 Ekonomi 
Mimmi håller på att introduceras som kassör och ska få genomgång med Agneta på förbundet.  
Genomgång av årsbudget 2021. Äskat om 81 500 kr, vilket beviljats. 
 
§6 Val av skyddsombud 
Ett nytt skyddsombud valt. Inom kommunal verksamhet har ett arbetsplatsombud tagit paus från sitt 
uppdrag och ett arbetsplatsombud har tillkommit.  
     
§7 Administration av arbetsplatsombud och skyddsombud 
Kajsa sköter detta och hädanefter kommer det inte att tas upp på styrelsemöten eftersom Kajsa inte 
finner ett behov av det.  
 
§8 Genomgång av logglistan 
 
§9 Check årshjul 
Överläggning och revision i Regionen förskjuten till mars 2021 pga pandemin. 
Inom kommunen delvis försenad löneöverläggning i år. Avtalen blev sena pga pandemin.  
 
Genomgång verksamhetsplan 2021.  
 
§10 Genomgång och uppdatering punkter Trellolistan 
 
Plattform för dokument 
Fanny har mailat Peter Karlsson på kansliet, vilken vidarebefordrat till Tess Barrington vilken har 
svarat att för vissa dokument tex anmälningar till kurser behöver vi fortsatt använda tex Google 
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Drive. Alla i Distriktsstyrelsen har i dagsläget inte tillgång till Drive pga att inloggning inte fungerar. 
För att alla ska få tillgång till Drive behöver vi ett “företagsdrive” som kostar. Styrelsen anser inte att 
det är rimligt att använda medlemarnas pengar till detta. Vi behöver en plattform där vi kan ha 
dokument som alla i styrelsen kan ha tillgång till. Mattias tror att Teams kan fungera för detta, men 
vi behöver utbildning. Drive kommer att fortsätta vara kvar med en del dokument som inte är 
nödvändigt att alla i styrelsen har tillgång till. Sofia fixar en Teamsgrupp för Distriksstyrelsen. Sofia 
mailar och frågar Tess hur vi går tillväga och lyfter även att vi behöver utbildning i Teams.  
Vid kurser och utbildning i Teams behövs flera personer för att hålla koll på tex chatt och 
handuppräckning. Flera Distriktsstyrelser upplever problem kring detta. Zoom fungerar bättre vid 
möten. Förbundet har några användare för Zoom. Sofia kollar med Tess om möjlighet finns att låna 
en användare vid ett möte. Flera Distrikt och Sektioner har behov av detta och det är inte rimligt att 
var och en ska betala för en användare. Sofia mailar Helena Piepa, chef för kansliet ang. detta behov.   
 
Kampanjen “Vad heter din Fysioterapeut” 
Diskussion kring filmerna och användning av materialet.  
 
Digitala medier 
Lena, Karoline och Fanny har mailat Peter Karlsson informationschef Fysioterapeuterna vilken 
tipsade om att läsa 3 dokument som finns på Fysioterapeuternas.se om policys. Vi behöver fundera 
vidare vad vill vi kommunicera ut? Hur ofta? Vem ska hålla koll på kommentarer? Rensa bort 
oönskade kommentarer? Arbete med frågan fortsätter.  
 
Företagare 
Tina informerar att en Nätverksträff för egna företagare inom Distrik Västerbotten. arrangeras. 
Kommer att vara information om patientsäkerhet och angående behov att starta nätverk för 
egenföretagare.   
 
Föreläsare Fysioterapins dag 
Vad vill vi ha föreläsning kring? Något tema för detta år? Mattias funderar och kollar med kontakter 
på universitetet, med Maria Sehlin yrkesutvecklare. Mattias är med i nätverk för postcovid, ev 
kontakta någon av dem.  
 
Kvinnors hälsa 
Fanny och Sofia fortsätter med detta.  
 
God och nära vård 
Sofia och Ingrid har mailat förbundet och efterfrågat hur de kommer att arbeta med att stödja 
distrikten i arbetet med att informera medlemmar och arbetsplatsombud. Förbundet har haft möte 
och börjat jobba med detta och kommer att återkomma i frågan.  
 
Covid i regionen 
Hur hantera postcovid i region Västerbotten? Karin Wadell professor Fysioterapi, lungrehab, har fått 
i uppdrag att arbeta med denna fråga. Det har skapats en grupp som kommer att ha möte om några 
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dagar där bla Karin ingår. Distriktsstyrelsen saknar representanter från primärvård och inland. Kajsa 
för detta vidare till berörda.   
 
Protokoll 
Ska protokollen ligga publika på hemsidan? När de ligger publikt kan vi inte skriva namn på tex 
skyddsombud eller mer utförliga anteckningar för vårt eget minne. Fortsätta diskussionen på 
kommande styrelsemöte.  
 
§11 För uppföljning kommande möte 

● Fortsätta diskussionen ang materialet “Vad heter din fysioterapeut”. Se filmer på 
https://www.fysioterapeuterna.se/Fortroendevald/kampanjmaterial/vad-heter-din-
fysioterapeut/ Fundera vem vi ser som mottagare för materialet och hur vi kan använda det. 

● God och nära vård. Vad kan förbundet göra för att hjälpa distrikten att informera och 
uppdatera medlemmar och arbetsplatsombud kring detta? Om vi kommer på något så 
mailar vi Sofia som vidarebefordrar till förbundet.   

● Fortsätta diskussion om protokollen ligga publika på hemsidan? 
● Digitala medier, fortsatt information och diskussion. 
● Plattform för dokument, fortsätta diskutera utefter svar från förbundet. 

 
§12 Mötet avslutas 
 
 
 
 
 
 
______________________________                                     ___________________________________ 
Ordförande Sofia Stridsman                                                      Justerare  
Protokollet justerat via mejl. 
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