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Styrelsemöte Värmlandskretsen Sveriges
Arbetsterapeuter
Närvarande:
Caisa Gran
Maria Hedin
Lise-Lotte Björklund
Karin Kullgren
Kerstin Kåwe
Yvonne Berlin samt gäst
Ida Soome
§ 23 Mötet öppnas
§ 24 Dagordningen godkändes
§ 25 Till justeringsperson valdes Maria Hedin
§ 26 Föregående protokoll är skrivet men inte på plats så vi gick inte igenom det.
§ 27 Kassagenomgång visade att det är 15873 kr i kassan.
§ 28 Medlemsförändringar. Då GDPR-lagen gjort att det numera inte anmäls
medlemsförändringar funderar vi på att ta bort den punkten.
Det är numera en ”känslig” uppgift som måste hanteras därefter. För att en
arbetsgivare ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt kollektivavtalet och hantera
den årliga löneöversynen behöver arbetsgivaren veta vad medarbetarna har för
facklig tillhörighet. Denna uppgift kan tillhandahållas från de fackliga organisationer
som är kollektivavtalsbärande part. Fackliga förtroendevalda kan då lämna ut
uppgifter i samband med löneöversynen.
I övrigt så står det att: Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla känsliga
personuppgifter (dit hör facklig tillhörighet), men det finns undantag. Vi måste alltid
hitta ett undantag om vi vill behandla känsliga personuppgifter och att det då ska
uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.
Som LOM anser jag inte att vi uppfyller dessa krav mer än vid lönerevisionen och
för att vara säkra på att vi gör rätt hävdar jag att punkten ska tas bort från
dagordningen.
§ 29 LOM regionens punkt. Ingen är ännu vald på posten.

§ 30 LOM kommun. Det planeras för att skriva inför budgetarbetet ute i
kommunerna nu i maj för att få mer tryck på politiker att satsa på arbetsterapeuter i
nästa lönerevision.
§ 31 Professionsstrateg Kerstin meddelar att hon kommer delta i ett möte i höst.
§ 32 Arbetsmiljöstrateg Linda var inte närvarande.
§ 33 Planering av kretsmöte. Vi diskuterar att ett möte ang löner ska hållas i
november av den anledningen att då ska våra medlemmar snart ha löne/utvecklingssamtal och att de då kan bli mer förberedda. Vi som även håller i
löneöversynen kan då ha bra argument efter nyår att arbeta med. Vi behöver även
skicka ut en ny påminnelse till våra medlemmar om att komma med mer förslag på
innehåll i våra kretsmöten.
§ 34 Övriga frågor:
A) Värmland Pride. Vi föreslår att det skickas ut via vår medlems- mejl en fråga om
någon känner sig mer engagerad att delta samt att kunna beställa material från
kansliet. Vi ber ordförande Elin att formulera ett mejl för att se om någon vill ha
detta engångsuppdrag.
B) Vi väljer arbetsplatsombud. Elin Widmark väljs på barn- och
ungdomshabiliteringen och Ida Soome på ortopedkliniken CSK.
C) Vår lokala hemsida är nu uppdaterad.
D) Sommarmiddag för styrelse och förtroendevalda samt de som avsagt sig uppdrag
och slutat sker kl 18.00 den 3/6. Vi träffas på Olsson Bazar.
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