
 

Hej och välkommen som ny medlem i Sveriges Arbetsterapeuter! 

Fackförbundet Sveriges Arbetsterapeuter består av 24 lokala kretsar. Du tillhör just nu Örebrokretsen 

med drygt 500 medlemmar. Vårt uppdrag är att finnas nära och tillgängliga för våra medlemmar och 

driva lokal opinion. Örebrokretsens styrelse består av:  

Ann-Sofie Johansson kretsordförande, kassör 

och delkretsansvarig för södra länsdelen. Ann-

Sofie jobbar i Hallsbergs kommun.  

Atina Sanneryd vice kretsordförande, 

delkretsansvarig för Örebro kommun och 

professionsstrateg. Atina jobbar på vård- och 

omsorgsboendet Trädgårdarna i Örebro 

Kommun. 

Isabelle Persson sekreterare, delkretsansvarig 

för Region Örebro Län och administratör för 

facebooksidan Sveriges arbetsterapeuter 

Örebro. Isabelle arbetar på Reumatologiska 

kliniken, USÖ. 

 Greta Kvetoslava Welin ledamot och 

delkretsansvarig för Region Örebro Län. Greta 

är ansvarig för rehabkoordinatorer, 

Odensbackens vårdcentral.    

Terese Lindberg Pihl ledamot och 

delkretsansvarig för Region Örebro Län. 

Terese jobbar inom vuxenhabiliteringen, 

Karlahuset.  

Anna Lindhagen ledamot. Anna jobbar på 

ortopediska kliniken, USÖ.     

 

Följ oss gärna på vår Facebooksida!   

Sveriges arbetsterapeuter Örebro 

 

Mellan 1 februari och 31 mars varje år hålls ett årsmöte. Vi arrangerar även medlemskvällar, 

medlemsmöten och möten där styrelsen träffas. Alla inbjudningar hittar du på 

https://www.arbetsterapeuterna.se/lokalt/oerebro/  

Vill du engagera dig eller göra din röst hörd?    

Har du en frågeställning eller åsikt som du vill lyfta kan du mejla en motion till 

orebrokretsen@arbetsterapeuterna.se . Vi söker även fler som vill engagera sig i styrelsen, så hör 

gärna av dig!  

Brinner du för frågor rörande arbetsmiljön på din arbetsplats? Då kan du bli vald av dina kollegor som 

fackligt ombud och/eller skyddsombud på din arbetsplats. Blankett för anmälan av ny förtroendeman 

hittar du på ”Min sida” hos Sveriges arbetsterapeuter under fliken ”Förtroendevald”. Blanketten 

mejlar du till oss på orebrokretsen@arbetsterapeuterna.se .    

För att vi ska kunna skicka inbjudningar och annan information behöver din mailadress och 

arbetsplats vara uppdaterade hos Sveriges arbetsterapeuter. Du kan själv gå in och ändra detta på 

”Mina sidor”.  

Med Vänliga hälsingar  

Örebrokretsen  
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