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Anmält 

frånvarande: 

 

§ 1 

Styrelsemötet öppnas 

 

§ 2 

Godkännande av föredragningslistan 

 

§ 3 
Justering av protokoll Martin Håland 

§ 4 

Rapporter Region MBL: Semester enligt AB lyfts igen 

regionalt. 

Vi försökte få flexavtalet förlängt men 

regionen var inte intresserad 

Kommun: Nätverksträffar planerade i mars 

med fokus på OSA och riskbedömningar. 

§ 5 

Aktuellt från ombudsmannagruppen Ingen ombudsman närvarande. Sandro 

rapporterar att det är mycket frågor a ng. 

förflyttningar samt att det har dykt upp en 

del avstängnings och uppsägningsärenden. 

§ 6 

Rapport  Webb  media Styrelsen har fått genomgång av hur vi 

synts i media 2020. 

Västbloggen är näst största bloggen i 

Vårdförbundet. 



Vi har nått målet 4000 följare på Facebook. 

§ 7 

Information kansliet 

Sandro 

Fortsatt arbete hemifrån för 

kanslipersonalen. 

Utbildning för ombudsmän i sin nya 

rekryterande roll kommer. Ombudsman 

Linda har tillsammans med Sandro satt ihop 

ett utvecklingsprogram. Ett "lokalt" 

rekryteringsnätverk kommer startas i 

Sektion Mitt för de i styrelserna som är 

intresserade och vill. Diskussion om 

rekrytering, olika roller, vem gör vad m.m. 

§ 8 

Löneöversyn 2020 Vi har inte fått in uppgifter från alla 

kommuner. 

Uppföljning med regionen ska ske i början 

av året. 

FS  har skickat ut samsynsdokument kring 
HÖK 19. Ska spridas till f-valda med 

lönemandat. 

§ 9 

Årsberättelse 2020 Är färdig och har skickats ut. Läs igenom 

och lägg till. Därefter skickar vi in den före 

18/1. 

§ 10 

Barnmorskefrågan Stina ska kalla vårt loka la nätverk till efter 

v.7. 

Carina Der&ls och Malin Bergander 

representerar oss i det nationella nätverket. 

§ 11 

Corona Krislägesavtalet är aktiverat men ingen har 

anvisats på det i nuläget. SU är den 

förvaltning som är närmst att börja. 

F-valda från förvaltningarna har 

regelbundna kontakter kring krisläge 

tillsammans med ombudsmän. 

§ 12 



/ 
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Stina  Wernstedt 

Sekretera re 

Rekrytering Vi har en ökning av anta  let  förtroendevalda. 

Förbundet byter statsetikverktyg när det 

gäller medlemsantal. Barnmorskor, 

studenter, chefer/ledare minskar. 

Arbetet med att ta in uppgifter från 

förvaltningar och kommuner kring antalet 

medlemmar/icke 

medlemmar/förtroendevalda fortsätter. Ett 

gemensamt  excel  dokument tas fram av 

Sussie och Stina. 

Studentrekryterare ska anordna digitala 

möten på Högskolan i Borås samt på  GU. 

 

§ 13 

Studier Digitalgrundutbildning är nu framtagen. 1 

dag per vecka under tre veckor. Vårens 

datum ligger i aktivitetsportalen. 

Två nya utbildare är utsedda. 

§ 14 

Årets förtroendevald Stina och Bra nka ska utse utifrån 

nomineringar. Ska publiceras i våra sociala 

medier. 

§ 15 

Övriga frågor Diskussion om Klara. Önskemål om ett 

bättre anpassat medlemsregister. 

FAQ  kring vaccinationer från Nationella. 

§ 16 

Punkter till nästa styrelsemöte Inget förutom de fasta punkterna. 

Arne Karin Höglund 

Ordförande 

Martin Håland 

Justerare 
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