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Artikelserie om
olika fackliga uppdrag

Hur kan du engagera dig?
• Arbetsplatsombud – med uppgift är
att vara öga och öra om förhållanden på
arbetsplatsen och vara med i forum där
beslut bereds och fattas.
• Sacoråd – med främsta uppgift att
företräda ett eller flera förbund i sam
verkan med arbetsgivaren.

Under våren har du kunnat läsa om

Målsättningen för Fysioterapeuterna är
att på varje arbetsplats där förbundet har
en medlem ska det även finnas en lokalt
fackligt person. Det kan med andra ord
vara du själv – som företräder dig själv
i frågor som kan komma beröra dig.
Sammantaget kan sägas att det är viktigt
för dig som arbetstagare att vara med i
forum där beslut bereds och fattas – allt för
att kunna ha möjlighet att påverka så tidigt
som möjligt. Med tillgång till mer informa
tion, från förbundet och från din arbets
givare, har du en bättre överblick och
beredskap att möta framtida förändringar.

Genom att knyta samman det du själv
och kollegor vill uppnå med de idéer och
intressen som förbundet står för får du en
bra grund för ditt uppdrag.
Vill du bli en del av vårt fackliga gäng?
Kontakta din distriktsstyrelse i första
hand. Läs även mer på webben. Glöm inte
– vi är alla nya på det vi gör någon gång
i livet. Förbundet stödjer dig på vägen!
www.fysioterapeuterna.se/fortroendevald

Vet du alla medlemsförmåner?

Levnadsvaneprojektet fortsätter

Förbundets styrka ligger i aktiva och
engagerade medlemmar. Därför är det
viktigt att du som medlem ges möjlighet
att påverka förbundets idéer, utveckling
och framtid. Vem vill du ska representera
dig på kongressen 2016? Var med och
påverka! Sista dag att nominera via
webben är den 31 augusti 2015.

I ditt medlemskap i Fysioterapeuterna ingår
en rad medlemsförmåner som du har använd
ning för i din anställning och professionella
utveckling. Däribland facklig rådgivning och
hjälp, lönestatistik, databas med mätmetoder
och möjlighet att teckna förmånliga försäk
ringar m.m. Nu finns alla medlemsförmåner
samlade på en sida på webben för att du
enklare ska kunna ta del av dem.

www.fysioterapeuterna.se/kongress2016

www.fysioterapeuterna.se/
medlemsformaner

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja
1 990 000 kronor i år i statsbidrag till
förbundets projekt för att stödja imple
menteringen av nationella riktlinjer för
sjukdomsförebyggande metoder.
Pengarna kommer bland annat att gå
till kunskapsstöd till fysioterapeuter,
deltagande på Fysioterapi 2015 och
opinionsbildning på Medicinska
Riksstämman.
www.fysioterapeuterna.se/levnadsvanor

medlemmar som innehar olika fackliga
uppdrag i förbundets organisation. Vi har
skrivit om de fackliga uppdragen:
• Förhandlingsrådsledamot – en nyckel
person i distriktsstyrelsen med ett stort
ansvar för det lokala påverkans- och
förhandlingsarbetet.
• Skyddsombud – har till uppgift är att
företräda samtliga kolleger på arbets
platsen i arbetsmiljöfrågor och att se till
att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar
enligt lagstiftning.

Nominera till
kongressen 2016!
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Vill du lära dig mer om samhällsfrågor,
organisation, kommunikation, samarbete, förhandlingsarbete, lag och
avtal, konflikthantering och ledarskap? Vill du uppdatera ditt CV med
ytterligare meriter? Ta chansen och
engagera dig i Fysioterapeuterna!

