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Fysioterapeuterna representeras
ofta i olika samverkansgrupper som
ett Sacoråd, där representanter från
flera olika Sacoförbund ingår.

Detta råd bör ha god kännedom om

vad varje enskilt förbund som företräds
har för synpunkter och ställningstaganden
i olika frågor. Då Saco inte utgör en part
kan dock aldrig ett Sacoråd underteckna
kollektivavtal eller kalla till förhandling
i Sacos namn. Sara Eliasson företräder
Sacorådet i Region Kronoberg sedan ett år
tillbaka.
Hur började din fackliga ”karriär”?
Efter examen 2004 fanns ingen tanke på
att engagera mig fackligt. Efter några år
inom primärvården började tanken gro,
”Hur kan jag påverka mig situation?” Vid
flytt till Kronoberg 2009 träffade jag vår
distriktsordförande vilket ledde till plats
som ledamot i distriktstyrelsen och för

Vad är en representant
för ett Sacoråd?
handlingsrådsledamot 2011
och jag kände ”Wow! Vad
kul det här är!”
Hur blev du utsedd till
Saco-representant?
Under våren 2014 blev jag
tillfrågad att arbeta på Sacouppdrag. Då var vår yngsta
son bara en månad gammal.
Utan tvekan anmälde jag
mig intresserad. Tänk vad roligt att få lyfta
frågor och påverka på ännu högre nivå!
I juni månad fick jag förtroendet av reste
rande Sacoförbund.
Vilka är dina målsättningar i ditt
fackliga arbete för 2015?
I år skrivs samverkansavtalet om i Region
Kronoberg. Texten i avtalet är en viktig
grund, men att avtalet efterlevs i dess
intentioner anser jag är än viktigare.
Genom att utgå från positiva målbilder,
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Artikelserie om
olika fackliga uppdrag

visa ömsesidig respekt och arbeta mot ett
gemensamt mål finns det möjligheter att
föra bra diskussioner, vilket gynnar både
patienter, medarbetare och verksamheten
i stort.
Vilka tre tips skulle du skicka med
en medlem som är ny i sitt fackliga
uppdrag?
Diskutera gärna med andra, då får du ett
bredare perspektiv, gå in med en positiv
attityd och våga stå på dig.

Datum för nästa kongress

Sök a-kassa via webben

Gå med i Prideparaden 1 augusti

Förbundsstyrelsen har tagit beslut om att
nästa kongress ska äga rum den 19–20
november 2016 i Stockholm. Kongressen
är Fysioterapeuternas högsta beslutande
organ och samlas vart fjärde år i november.
På kongressen tar 85 valda ombud beslut
om förbundets inriktning för den kommande
mandatperioden 2017–2020, inklusive val
av ordförande, vice ordförande och övriga
ledamöter i förbundsstyrelsen.
www.fysioterapeuterna.se/kongress2016

Nu kan du som är medlem i Akademikernas
a-kassa söka ersättning direkt på webben.
Denna möjlighet gör att a-kassans handläggare kan handlägga ärenden snabbare,
bland annat genom att handlingarna kommer in i systemet redan samma dag. Du
loggar in på Mina sidor med e-legitimation.
På Mina sidor kan du fylla i dina kassakort,
se dina utbetalningar och skicka meddelanden till handläggarna.
www.aea.se

Liksom förra året planerar Fysioterapeuterna att tåga i Stockholm Prides parad
lördagen den 1 augusti med banderollen
”Stolta fysioterapeuter”. Alla deltagare
som går i paraden tillsammans med
Fysioterapeuterna får en pikétröja och
en överraskning. Anmäl ditt intresse via
webben. Vi behöver din anmälan senast
torsdagen den 25 juni för att hinna
beställa pikétröjor.
www.fysioterapeuterna.se/pride
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