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Träffar under året
Styrelsen har haft möte ca en gång i månaden antingen via Skype eller fysiska möten i Gävle.
7 Juni 2018 arrangerades ett extra insatt årsmöte för att välja in ny ledamot, Linda Holback.
Under året har styrelsen även haft en gemensam planeringshalvdag 29/8 i Söderhamn.
Utbildning
Under januari 2018 tillhandahölls en utbildning i Gävle för medlemmarna angående LSSintyg. På den utbildningen deltog handläggare på Gävle kommun samt handläggare från
Försäkringskassan. Enligt den respons vi har fått på denna utbilning upplevde medlemmarna
den som bra och dess innehåll som bra information. Möjlighet fanns att delta via video/Movie
från flera arbetsplatser i länet vilket uppskattades.
10 oktober anordnades workshopen ”ett hållbart arbetsliv” som leddes av förbundsordförande
Ida Kåhlin och kanslichef Ulrika Larsson. Mötet hade bra uppslutning (ca 40 stycken) och
innehåll flera bra diskussioner. På initiativ från medlemmar som vill engagera sig extra i
ämnet startades en arbetsgrupp. Gruppen kommer att arbeta med insamling av data kring
ämnet ”ett hållbart arbetsliv för arbetsterapeuter” och skrivande av debattartiklar som kommer
att skickas vidare till lokalpress.
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Ordförande Johanna och ledamot Helena deltog 16-17 november i Fullmäktige. Ny vision och
etiskkod har tagits fram. Läs mer: https://www.arbetsterapeuterna.se/Nyhetsarkiv/Nyhetslista2018/Fullmaktige-2018/

Arbete under året
Fokus under 2018 har varit att strukturera upp och skriva ned rutiner för att underlätta
styrelsearbetet. En verksamhetsplan för 2018-2019 och ett årshjul har skapats. Ett arbete kring
att kartlägga arbetsplatsombuden i länet har även gjorts.
I och med de skärpta direktiven kring hantering av personuppgifter via GDPR har förbundet
gått ut med direktiv om att inga listor med personuppgifter får sparas så vida det inte finns
samtycke till att uppgifterna sparas. Detta innefattar även maillistor. Detta försvårar arbetet
kring kartläggning av arbetsplatsombud och översikt av våra medlemmar i Gävleborg.
Medlemsantalet: 223 medlemmar (222 medlemmar 2017)
Kretsinformation
Den lokala hemsidan uppdateras regelbundet av webbredaktör centralt på förbundet.
Kontaktuppgifter till Gävleborgkretsen gavleborgskretsen@arbetsterapeuterna.se
Medlemmarna kan använda denna e-post för att nå styrelsen för frågor och/eller om de har
intressant information de vill att styrelsen sprider till övriga medlemmar.
Till sist
Styrelsen vill tacka medlemmarna för visat förtroende under 2018 och hoppas på fortsatt
förtroende 2019. Förhoppningen är att det fackliga engagemanget och intresset skall
utvecklas, så att kretsen får en verksamhet som upplevs värdefull av medlemmarna. Styrelsen
uppskattar aktiva medlemmar och vill uppmuntra allas delaktighet i fackliga- och
professionsfrågor.

2019-02-06
Styrelsen för Gävleborgskretsen genom/
Linda Holback
Ledamot
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