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Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå? 
 

Aktivitet - Detta ska vi göra Vad har gjorts 

Engagera fler förtroendevalda 
Utbilda nya 

Planera och genomföra grundkurs för 15-25 
personer 

Grundkurs är genomförd 

Stärka de förtroendevalda, bevara engagemanget och 
förtydliga rollen 

Planera och genomföra Fysioterapeuternas 
praktiska arbetsrättkurs 

Praktiska arbetsrättskursen är 
genomfört 

Stärka de förtroendevalda, bevara engagemanget och 
förtydliga rollen 

Planera och genomföra Fysioterapeuternas 
lönekurs  

Lönekursen är genomfört 

Stärka de förtroendevalda, skapa hållbar kommunikation, 
förtydliga rollen och bevara engagemanget. 

Planera och genomföra nätverksträff för de 
förtroendevalda 

Har genomförts i nätverk och 
mindre gruppering 

Årsmöte – skapa delaktighet Enligt stadgarna planera och genomföra årsmöte 
med föreläsning eller annan aktivitet i samband 
med detta. 

Genomförs 
 

Öka kunskapen, skapa engagemang och rekrytera nya 
medlemmar 

Fackligt informationsmöte för medlemmar inom 
Närhälsan och facklig information för studenterna i 
termin 5. Föreläsning 

Facklig information för Studenterna i 
termin 5. Facklig information för 

 

Fysioterapeuterna 
Postadress Box 3196, 103 63 Stockholm 
Besöksadress Vasagatan 48 
Telefon 08-567 061 00 
E-post kansli@fysioterapeuterna.se 
Webbadress www.fysioterapeuterna.se 
Bankgiro 727-1877 Plusgiro 19 40 53-5 
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medlemmar i Närhälsan. Föreläsning 
av Jacob Guidiol 

Förbättrad kommunikation, dialog och engagemang.  Fortsätta utveckla hemsidan och facebook sidan, 
publicera nyheter, uppdatera kontinuerligt.  

Ökat flöde av information på 
hemsidan och facebook. 

Fortsatt marknadsföring och synliggöra fysioterapeuter Deltagande under West pride Fysioterapeuterna deltog i Saco´s 
tält under West-Pride 

Rekrytera fler medlemmar Träffa studenterna innan avslutad utbildning samt 
uppmuntra med blomma vid examen (genomförs 
av Fysioterapeuterna student) 

DS träffar studenterna varje termin 
och informerar om 
Fysioterapeuterna. Studentstyrelsen 
har möjlighet att köpa blomma och 
ge till avgångsklasserna vilket inte 
har utnyttjats varje termin. 

Styrelsemöte Driva ett aktivt fackligt arbete i Västra Götaland Styrelsen har sammanträtt vid 7 
tillfällen 

RFFM Stödjer Västra Götalandsregionen i det fackliga 
arbetet. 

Ombudsmannens förlängda arm. 
Stödja LFFM och skyddsombud. 
aktivt deltagande i förhandlingar 
och i olika samverkansområde 
VGR förvaltningar. Stödja 
medlemmar i 
medlemsärende/rehabärende…
… Medlemsmöte. Diskussion 
med folkvalda. Möte med 
Vårdvals enheten.  
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VGPF: Ökad kunskap om privata vårdgivare. Konstruktiv dialog 
med koncernkontor och HSS(Hälso- och sjukvårdsstyrelsen) 

Politiker- och 2 medlemsmöten. Delta i 
branschrådsmöten. Möte med GPLF (GBGs privata 
läkarförening) 

Ca:7 möten i kontaktgrupp, två 
medlemsmöten samt läkarmöte 
med GPLF 

 


