2019-04-08

Protokoll för Sveriges Arbetsterapeuter Värmlandskretsen 190408
Närvarande:
Elin Widmark
Kerstin Kåwe
Caisa Gran
Anna-Karin Andersson
Lise-Lotte Björklund
Maria Hedin
§ 8 Elin Widmark förklarar mötet öppnat
§ 9 Dagordningen godkänns
§ 10 Till justeringsperson valdes Elin Widmark
§ 11 Genomgång av föregående mötesprotokoll
§ 12 Kassagenomgång, kassan uppgår idag till 16 695.63 kr
§ 13 Medlemsförändringar. Fyra inträden, vi går igenom den nya
medlemssidan på arbetsterapeuterna.se. Eftersom vi ännu saknar
LOM-R som tidigare ordnat med välkomstbrev och välkomstkit till
nya så får styrelsen dela på uppdraget. Elin kontaktar central
ombudsman angående välkomstkit.
§ 14 LOM Regionens punkt (vakant)
§ 15 LOM-kommun punkt: Ej närvarande.
§ 16 Professionsstrateg – Kerstin ska på kurs i höst. Omvärldsspanar
och Invärldsbevakning. Diskuterar förslag på att det föreslås att det
ska bli 2 st Specialisttjänster för arbetsterapeuter per år inom Region
Värmland. Kerstin har varit med i en grupp som fått uppdrag att
diskutera olika karriärvägar och svarat skriftligt på fyra frågor.
Regionen har nu 90 st arbetsterapeuttjänster. Ett av förslagen är att
specialisttjänsterna ska ha nätverk och jobba övergripande och stötta
andra arbetsterapeuter. Tidsplan kan vara att det tar 4 år om man läser
med halvfart.
§ 17 Arbetsmiljöstrategens punkt: Ej närvarande.
§ 18 Genomgång av verksamhetsplan och planera verksamhetsåret.

Elin ska be Yvonne Berlin (LOM-K) att kartlägga hur det ser ut i
kommunerna med MAR-tjänster utifrån plan att driva frågan om en
MAR i varje kommun där det behövs.
Kretsmöte med tema lokal lönebildning planeras till tidig höst.
Styrelsen önskar få in förslag från medlemmarna på teman att ha på
kretsmöten, vi planerar inga ytterligare i dagsläget.
§ 19 Sommaravslutning med styrelsen och avtackning av tidigare
kretskommunikatör/styrelseledamot och LOM-L 3/6 18.00 Olssons
Bazar i Karlstad.
§ 20 Förfrågan har inkommit om att delta i Värmland Pride.
Majoriteten av styrelsen ställer sig positiva till det. Paraden är
lördagen den 31/8 11-15. Förslag på att ordna med tröjor så alla har
lika. Finns möjlighet till monter till en kostnad på ca. 5000 kr, vi väljer
att enbart delta i paraden.
§ 21 Hemsidan behöver uppdateras med verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan, stadgarna, kalendarium för närmast kommande
aktiviteter, fyra senaste protokollen, information om att vi finns på
sociala medier och påminnelse till samtliga medlemmar att uppdatera
sina kontaktuppgifter hos förbundet för att nås av utskick.
§ 22 Övriga frågor:
Löneenkäten: Regionens lönestrategiska grupp har fått frågan om
löneenkät men Elin har inte fått någon respons. Elin mailar till dem
igen.
Val av vice ordförande kan inte göras eftersom det i dagsläget inte
finns någon intresserad. Överenskommer att styrelsen har gemensamt
ansvar om ordförande inte kan närvara. Styrelsen har beslutanderätt
om det är fyra ledamöter med på styrelsemötet.
Val av arbetsplatsombud för Kristinehamns kommunrehab och
styrelsen väljer föreslagen Agneta Johansson.
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