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Syfte/Mål - Vad vill vi uppnå?

Aktivitet - Detta ska vi göra

Vad har gjorts

Engagera fler förtroendevalda
Utbilda nya förtroendevalda

Planera och genomföra grundkurs.

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

Planera och genomföra nätverksträff för de
förtroendevalda

Årsmöte – skapa delaktighet

Enligt stadgarna planera och genomföra årsmöte
med föreläsning eller annan aktivitet i samband
med detta.

Genomförd 190510
Möte med medlemmarna på SU.
En ”förhandlingsråddelegation”
träffars fyra gånger per år.
Medlemsmöten SU
Nätverksdag på St Jörgen i maj,
halvdag.
Lönekurs och praktisk
arbetsrättskurs
Årsmöte genomfördes i
november 2018.
Förbundsordförande Stefan
Jutterdal föreläste.

Öka kunskapen, skapa engagemang och rekrytera nya
medlemmar

Öppna DS möten med olika teman.

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

Alla möten är öppna. Kan dock
kommuniceras ut bättre till
medlemmar.
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Låta medlemmarna ta del av de olika partiernas ställning
avseende fysioterapeuters profession, medverkan i vården och
position i samhället.
Ökad kunskap om och möjlighet till påverkan genom att kunna
lämna synpunkter och därmed förbättring av Vårdval Rehab
Förbättrad kommunikation, dialog och engagemang.

Fortsätta vårt lokala påverkansarbete i frågor som
berör Fysioterapeuterna.

Politikermöte genomfört nov
2018.

Kontinuerligt presentera information på hemsidan
samt inhämta synpunkter i specifika frågor.
Formella och informella träffar med politiker.
Fortsätta utveckla hemsidan och facebook-sidan,
publicera nyheter, uppdatera kontinuerligt.

Politikermöte genomfört nov
2018.

Fortsatt marknadsföring och synliggöra fysioterapeuter

Deltagande under West pride

Information till studenterna på GU

Träffa studenterna innan avslutad utbildning samt
uppmuntra med blomma vid examen (genomförs
av Fysioterapeuterna student)
Vidare undersökning om ökat antal sjukskrivningar
sedan Vårdval Rehab införts. Fortsatt arbete mot
VG-regionen för att uppmärksamma detta.
Driva ett aktivt fackligt arbete i Västra Götaland

Förbättra fysioterapeuters arbetsmiljö

Styrelsemöte
RFFM

Stödjer Västra Götalandsregionen i det fackliga
arbetet.

Pågående, inga kostnader.
Utbildning i hantering av
websidan.
Ingen aktivitet under West Pride
då vi ej blev inbjudna. Ingen
aktivitet på Fysioterapins dag.
Har genomförts både höst och
vår.
Har uppmärksammats gentemot
VG-regionen.
3-4 fysiska möten, 4 möten via
internet.
Pågående.

