
 
 
Distriktsmöte 181205, Sundsvall. 
 
Närvarande: Elisabeth (EH), Andreas (AH), Anders (AC), Sofia (SN), Pia (PG), Sara (SO) och 
Terese (TE) via telefon.  

  
1. Mötet öppnas. Nya ledamöter DS 2019 Pia Graversen Gillow och Sara Ottosson hälsas 

välkomna. Är adjungerade till dagens DS. 
2. Val av sekreterare och justerare. Anders väljs som sekreterare  och Sofia till justerare. 
3. Föregående protokoll gås igenom. AC kvarstår att ta fram underlag för inköp av 2 laptop till 

EH och TE, skickar detta underlag till TE.  
4. Övriga frågor: Inga övriga frågor anmäls.  
5. Dagordningen fastställs. 
6. Ekonomi. Terese redovisar aktuell ekonomi och aktuellt saldo på kontot är 61 400:-, dock 

kvarstår fakturor att betala, bla kostnader i samband med årsmötet som föreläsare och 
förtäring och julgåvor. En liten försenad 30-års present har köpts in till TE. TE meddelar att 
hon sökt för 2:a delen av årets bidrag från Fysioterapeuterna och skickat in underlag för 
nästa års bidrag. EH meddelar att vi mottagit en offert från Söråkers Herrgård för nästa 
internat, ca 10 000:- plus moms. EH önskar fortsätta med prenumerationen av tidningen Lag 
och Avtal, styrelsen godkänner detta. 

7. Utvärdering av årsmötet. Åter lite teknikstrul då inte nätverket fungerade. I övrigt en positiv 
upplevelse av årsmötet med duktig och kompetent föreläsare, välförtjänt Atlasprisvinnare 
och god mat. EH hade komponerat en, som vanligt, klurig frågesport.  

8. Information från distriktet: AH berättar om reducering av en fysioterapitjänst på 
Rygginstitutet, även en sekreterare, receptionist, kock och friskvårdsledare har varslats. En 
osäker framtid för Rygginstitutet.  
EH informerar om att VONN VC i Sollefteå har gått i konkurs, majoriteten av patienterna 
överförs till Sollefteå HC 
SN informerar om att Fysioterapimottagningen Sundsvalls sjukhus får ny enhetschef från 
25/1 då Anna-Karin Zell tillträder 
AO informerar att Lotta Jakobsson återvänder som chef för fysioterapeuterna i Sundsvalls 
kommun. 
EH informerar om att Gunnar Jutterström redovisat en sammanfattning angående projektet 
målbild 3 som handlar om kompetens/uppdragsväxling i Regionen. 
EH informerar om att inga ytterligare varslingar för fysioterapeuter finns i länet. Även att 
Fysioterapeuterna sagt upp sitt löneavtal med Vårdförbundet och ansökt om medlemskap i 
Akademikeralliansen.  
EH informerar om att regionen och kommunerna i Västernorrland har efterfrågat 
helgtjänstgöring under julhelgerna pga nya utskrivningslag till kommun på 3 kalenderdagar, 
förhandlingar om ersättning har pågått. 
Information om löneöversynen 2019 skall ske nästa vecka i Regionen. 
Tidningen Allehanda har publicerat en intervju med årets vinnare av Atlaspriset. 

9. Avtackning för året till ledamöter sker med blommor och blomcheckar. 
10. Nästa möte blir internat 18-19 januari -19.  
11. Mötet avslutas. 
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