
 

Protokoll DS den 31 januari – 1 februari 2020 

Plats Söråkers Herrgård  

Närvarande: Elisabeth Haraldsson(EH), Elin Vedin(EV), Lukas Jensen(LJ), Andreas Hedin(AH), Maja 

Uddman(MU), Terese Edström(TE), Pia Gillow Graversen(PG), Sara Ottosson(SO). 

 

1. Mötet öppnas av EH. 

 

2. AH väljs till justerare. 

 

3. Övriga frågor anmäls 

Företagarfrågor 

GDPR 

Förhandlingsråd och workshop deltagande 

 

4. Genomgång av föregående protokoll från 2 december 2019. 

 

5. Ekonomi 

Avvaktar med redovisning av ekonomin tills vi vet anslaget för år 2020.  

Saldo idag är 10 600 kr. 

EV planerar att samla medlemmar med etablering, då reglerna kring etablering kommer att 

ändras. Samtliga i styrelsen tycker att medlemmarna behöver få en genomgång av de nya 

reglerna.  

EH har köpt plädar för 1500 kr. 

LJ föreslår att vi i styrelsen ska ha egna t-shirts/pikétröjor med fysioterapeuternas logga som 

ska användas när vi representerar fysioterapeuterna. EH kollar priser på t-shirt/pikétröjor 

med fysioterapeuternas logga.  

 

6. Genomgång och planering enligt den föreslagna verksamhetsplanen(VP).  

Planering för vad som ska göras år 2020. Se VP i bilaga 1 

1 C. Aktiviteter 

Diskussioner förs brett om områden som skulle kunna vara aktuella att bedriva fackligt 

arbete emot.  

Styrelsen beslutar att anordna en utbildning i inkontinens. EH tar kontakt med Lena Kimdahl 

för att höra om hon kan föreläsa. Fler förslag till utbildningar får skickas ut till samtliga i 

styrelsen via mejl. Förslaget ska innehålla ämne och förslag på föreläsare.  



EH tar kontakt med vårdvalet angående regelboken. MU har ett förslag på att träffa 

vårdvalsutskottet. 

 

2 För fackliga företrädare 

A. 

Planerar utbildning i arbetsrätt. Lönekurs via länk ägde rum i december 2019. Två fackliga 

företrädare går grundkurs den 10 feb på länk från Umeå.  

Styrelsen ska hålla sig uppdaterade på vad som händer på hemsidan.  

 

3. För arbetsgivare/verksamheter/miljö 

C.  

MU och SO ska träffa ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sundsvalls kommun, Niklas 

Säwén, på onsdag nästa vecka. Han nappade på fysioterapeuternas julhälsning.  

Styrelsen beslutar att bjuda in en apotekare angående bland annat läkemedels påverkan på 

miljön. EH tar kontakt med en apotekare angående detta.  

 

4. Organisationen lokalt 

Styrelsen ska vara lyhörd för förändringar som påverkar våra medlemmar.  

 

 

7. Inför kongress: 

 

• Nomineringar till Förbundsstyrelsen och Etiska rådet, går att göra fram till 31/3. 

Styrelsen funderar på om vi har någon vi kan tänka oss att nominera. Förslag skickas 

till alla i styrelsen via mejl. 

• Motioner 

Läs dokumentet motion till kongressen.  

Bra om vi läser igenom organisationsutredningen. Bilaga 7 från årsmötet.  

 

8. Lönekartläggning Regionen 

Lönekartläggning ska göras varje år.  

Styrelsen går igenom av lönekartläggningsprocessen. Detta för att kunna motivera en 

förändring av arbetsvärderingen.  

 

9. Övriga frågor 

Företagarfrågor 

EV informerar om en utredning som görs av Anna Nergård. Utredningen görs för att 

bestämma hur nationella taxan ska inkluderas i primärvården. Utredningen presenteras den 

31/3. 

Antalet privata företagare är 17 st som ingår i Regionens taxa.  

GDPR 

AH går igenom GDPR. Medlemslistor måste man ha en rutin för att hålla dem uppdaterade. 

EH ställer frågan per mail till alla medlemmar i distriktet ”om du inte vill vara med på 

sändlistan återkoppla till mig”.   

Workshop 



19/3 mellan kl 10.00-13.00. EH föreslår att Sofia Nyberg får åka, styrelsen godkänner det. EH 

frågar Sofia om hon kan åka.  

Förhandlingsråd 

EH frågar Sofia Nyberg även angående detta.  

Kom ihåg att gå in och titta på fysioterapeuternas hemsida så det står att ni ingår i 

distriktsstyrelsen.  

 

10. Nästa möte 

22 april kl 17.00 - 20.00 på fackliga expeditionen Sundsvalls sjukhus. 

 

11. Mötet avslutas av EH. 

 

 

 

 


