
Namn på distrikt:

Verksamhets- och budgetår:

E:post kassör:

Verksamhetsplan och budget E:post ordförande:

Orgnr: 802002-0361

Syfte/mål - Vad vill vi uppnå? Vad har vi gjort hittills? Aktivitet - Detta ska vi göra Kostnad Antal Slutsumma

Styrelsemöten. Plan är att ha minst sex styrelsemöten 

under året. Styrelsen planerar även en 

enklare kickoff med middag och planering 

inför kommande aktiviteter under 

verksamhetsåret 2020. Utgifter i av enklare 

förtäring samt en middag.         500,00 kr 6         3 000,00 kr 

Årsmöte. Årsmöte och middag för länets 

medlemmar. Utgifter i form av lokalhyra 

samt middag.         500,00 kr 30       15 000,00 kr 

Utbildning studentmedlemmar. Anordna utbildning i motorisk kontroll och 

tejpning för studentmedlemmar på 

fysioterapeutprogrammet.

                -   kr 

                    -   kr 

Anordna kurs (grundkurs eller kurs i 

lön).

Inventera vilka kurser som behövs och 

genomföra kurs tillsammans med 

ombudsman från förbundet. Utgifter i form 

av lokalhyra och mat för deltagarna. 

        500,00 kr 15

        7 500,00 kr 

Arrangera fackligt möte med 

förtroendevalda i länet för att diskutera 

aktuella frågor. 

Förhandlingsråd ordnar möten 1-2ggr/år. 

Kostnad utgår i form av enklare förtäring.

        500,00 kr 1

           500,00 kr 

För att informera om vad styrelsen 

jobbar med och vad som är aktuellt 

planeras att skriva medlemsbrev under 

året.

Skicka 2-4 medlemsbrev under året.

                    -   kr 

Företräda förbundet lokalt angående 

förhandlings- och avtalsfrågor.

Delta på förhandlingsrådet, delta i 

telefonmöten. Medverka vid 

löneöverläggningar, lönekartläggning etc.                     -   kr 
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Deltagande på distriktsråd och 

förhandlingsråd som diskuterar 

förbundet som organisation, 

distriktsarbete och framtidens frågor.

Delta på råden som arrangeras av 

förbundet centralt. 

                    -   kr 

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. 

                    -   kr 

Informera om Fysioterapeutförbundet 

på fysioterapeutprogrammet (MDH)

Träffa termin 6 och berätta om förbundet 

och att söka arbete. Detta sker eventuellt 

tillsammans med stöd av förbundet 

centralt.                     -   kr 

Planeras en våraktivitet tillsammans 

med medlemmar i länet. 

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. Kostnad i form av enklare 

förtäring.

     2 500,00 kr 1

        2 500,00 kr 

Följa och bevaka utredning God och 

Nära vård och hur den implementeras i 

länet.

Följa delbetänkanden, informera fackligt 

förtroendevalda och medlemmar.
                    -   kr 

Påverkansarbete, träffa politiker Bjuda in till dialog.                     -   kr 

Stärka medlemmar i löneprocessen. Bjuda in medlemmar till seminarium "vi 

pratar lön". Enklare förtäring i samband 

med detta.

        100,00 kr 20

        2 000,00 kr 

                    -   kr 

                    -   kr 

                    -   kr 

                    -   kr 

          Total slutsumma: 30 500,00 kr     


