Verksamhetsplan 2021, Fysioterapeuterna distrikt Västmanland
Prioriterade områden 2021
Utbildning

Mål
Inventera vilka kurser som behövs (grundkurs eller kurs i lön) och ev genomföra kurs tillsammans med
ombudsman från förbundet samt i samråd med förbundet centralt. Undersöka möjlighet för att anordna
utbildning i motorisk kontroll och tejpning för studentmedlemmar på fysioterapeutprogrammet.

Årsmöte, Styrelsemöte samt centrala
förbundsmöten

Genomföra årsmöte med föreläsare som inspirerar oss alla i distriktet samt ge en lättare förtäring för att ge
medlemmarna möjligheten att nätverka med varandra. 6 stycken styrelsemöten, varav minst 4 sker digitalt via
teams. Deltaga digitalt via teams på distriktsråd- samt förhandlingsrådsmöten för att kunna diskutera förbundet
som organisation, ditriktsarbete och framtidens frågor. Ha representanter i samtliga råd som distriktet ålagts.

Omställning och förändring
Påverkansarbete

Bevaka och aktivt vara en del i samverkan gällande de föreslagna omorganisationerna och besparingskrav inom
Regionen och kommunerna (där vi har förtroendevalda). Vi ska ha dialog med förtroendevalda och medlemmar i
region och kommun. Medverka på samverkan i den utsträckning som är möjligt. Träffa politiker och bjuda in till
dialog. Fortsätta följa och bevaka arbetet kring God och Nära vård och hur den implementeras i länet.

Avtalsarbete och arbetsvillkor
Fackligt förtroendevalda

Arrangera fackligt möte med förtroendevalda i länet för att diskutera aktuella frågor. Förhandlingsråd ordnar
möten 1-2ggr/år antingen fysiskt eller digitalt. Förhandlingsrådet företräder förbundet lokalt angående
förhandlings- och avtalsfrågor. Deltar på förhandlingsrådet samt i telefonmöten. Medverkar vid
löneöverläggningar, lönekartläggning etc. Detta för att skapa bättre arbetsvillkor för medlemmarna.

Rekrytering/Medlemmar

Utöka antalet medlemmar samt ha representanter på samtliga arbetsplatser där fysioterapetuer är verksamma.
Informera om vad styrelsen jobbar med och vad som är aktuellt genom att skriva 2-4 medlemsbrev under året.
Stärka medlemmar i löneprocessen genom att bjuda in medlemmar till seminarium "vi pratar lön”, antingen
fysiskt eller i digital form via teams. Informera om Fysioterapeutförbundet på fysioterapeutprogrammet (MDH)
genom att träffa termin 6 i digital form via teams för att där berätta om förbundet och att söka arbete. Bjuda in
medlemmar till någon form av träff under våren som innebär att medlemmar för möjlighet att träffas och träffa
oss i styrelsen under en gemensam aktivitet, om möjligt i fysisk form, annars digital form.

Kongress 2020

Följa beslut från kongress 2020, informera fackligt förtroendevalda och medlemmar samt implementera i
arbetet under 2021.

