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Distriktets arbete grundar sig på årsmötets beslut men också på distriktets egna satsningar.
Arbetsområdena har sin utgångspunkt i aktuella ämnen eller händelser som påverkar
fysioterapeuterna/sjukgymnasterna men påverkas också av sammansättningen i styrelsen i
Västra Götaland.
Distriktsstyrelsen har under verksamhetsåret t o m september haft 7 fysiska möten och
däremellan har det periodvis varit stor aktivitet via mail och telefon.
Årsmöte hölls den 23 november i Göteborg. I samband med årsmötet bjöds medlemmarna
på föreläsning.
Distriktsstyrelsen har planerat och genomfört fackliga grundkursen, lönekurs och praktiska
arbetsrättskursen tillsammans med LFFM och centrala ombudsmän!
Distriktsstyrelsen har också ordnat en föreläsning med Jacob Guidiol och den var mycket
uppskattad.
Distriktsstyrelsen har också stöttat medlemsföreningen, Västra Götaland Privata
Fysioterapeuter (VGPF), i deras arbete med kommande revidering enligt den mer strikta
tillämpningen av LOF. Ett välbesökt medlemsmöte med bl.a. Fysioterapeuterna Service AB´s
tjänstemän i maj där även inbjudna politiker från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen deltog
lockade hela 60 deltagare.
Representant från VGPF har deltagit i 3 branschrådsmöte där koncernkontorets tjänstemän
bjuder in privata vårdgivare, med offentlig finansiering, till samverkan och dialog kring
vårdgivarnas verksamheter.
Distriktsstyrelsen har tidigare startat en facebook sida för att hitta nya medier för att
kommunicera med medlemmarna samt snabba kanaler för diskussioner och inlägg och har
under året jobbat med att ökat vår närvaro och aktivitet på sociala media.
Distriktsstyrelsen har jobbat med att sätta upp en mall som en grund till ett årshjul för att
visualisera distriktsstyrelsens arbete under verksamhetsåret.
Den Regional Facklig Förtroendeman (RFFM) för Fysioterapeuterna i Västra Götaland har
fortsatt mycket arbete. Uppdraget som RFFM består i att stärka den fackliga
förtroendemannarollen, FFM, ute på de respektive arbetsplatserna men också att
representera Fysioterapeuterna gentemot VG regionens huvudman. RFFM har en viktig roll i
de centrala övergripande förhandlingarna och i de olika sammansatta konstellationerna samt
hantera diverse personärenden.
Representanter från styrelsen deltog under kongressen 19-20 november 2016 i Stockholm.

Representanter från styrelsen deltog under Fysioterapi 2017 dagarna.
Distriktet håller även facklig information på Fysioterapeutprogrammet, som kommer hållas i
termin 5. Detta för att informera om Fysioterapeuterna som facklig organisation och
professionsförbund.
Distriktsstyrelsen har delfinansierat Saco Göteborgs Stad under West Pride festivalen.
Distriktsstyrelsens ordförande avgick 13 september och vice ordförande Abdol Vazae
tillträdde.
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