
Datum: 20201211 

Plats: Kansliet Första Långgatan 20 , Teahns 

Närvarande: 

Susanne Blom Persson 

Anna-Karin Johannesson 

Jeanette  Ros 

Pernilla Widholm Jolgärd 

Brahka DjukanoVic Svensson 

Anne Karin Höglund 

Martin Håland 

Lene  Lorentzen 

Övriga närvarande: Ellinor Johansson, valberedning Ola Sjöholm, ombudsman 

Ahnnält 

frånvarande: 

Stina WernStedt 

§ 125 

Styrelsemötet öppnas 

AnneKarin Höglund öppnar mötet 

§  lb  
Godkännande av föredragningslistan Sekreterare Lene  Lorentzen 

Godkänd föredragningslista med tillägg på 

övrig fråga 

§ ag -

 

Justering av protokoll Branka Djukanovic Svensson 

§ fl-

 

Rapporter RS-MBL 

,den 7/12 var VGR utsatt för en cyberattack 

-utvärdering av hantering av Covid 

-organisationsförändring av  lab-medicin 

•-FVM, status, finns en hemsida man kan 

besöka för uppdatering 

-plan för åtgärder inom elektiv vård för 

ökad tillgång. Tog information enligt § 19 

Med hänsyn till medlemmarnas behov av 

återhämtning och ledighet, skrivelse till 

protokollet lämnades. 

Kommuner 

-förflyttning av skolsköterskor 

-tuffare arbetsbelastning i kommunerna 

-sjukskrivning/avstängning 

§ . 



Aktuellt från ombudstinannagruppen -Jättehög arbetsbelastning 

-sernestertvisterna, mycket att göra, 

kommer fortsätta in i år 2021, ag anser inte 

att man har agerat felaktigt utan hänvisar 

allt agerande till pandenlin. 

sernesterförläggping AB §27 mom. 9 

fortfarande en fråga att hålla I. 

-avstängningar, de  SW  inte fick gå till 

jobbet trots arbetsförmåga 

-många frågor om jul/nyår, ag vill återta 

redan beviljad semester 

 

-förflyttningar 40h/v 

-ag vill införa beredskap p många ställen 

över jul/nyår 

§ kV:A 
Nationell information 

Löneöversyn 2020 — inkom med utvärdering 

från återstående kommuner 

VP  - finns i gemensamma molnet, När  VP  är 

spikad skickas datum för styrelsemöten till 

valberedning 

§ V50 
information. kansliet 

Sandro 
-Sektion mitt jobbar hemifrån primärt 

-bemanning under jul/nyår skickas ut 

-TGO telefon är bemannad hela tiden 

-fördelning av ärenden, nytt möte i januari 

via.  presidiet 

-handlingsordning gällande 

förhandlingsprotokoll diskuterades 

§1,31 
Årsmöte 

 

§ G  L 
Bärnrnorskefrågan 

Nytt nationellt nätverk där Malin Bergander 

är vår representant. Kontakt i styrelsen är 

Stina Wernstedt. Barnmorskebroschen är 

positivt mottagen. 

Övrig fråga Årets förtroendevald 

Ak-tkappa till diarieföring 

Brev till Politiker 

Från valberedningen 

Styrelsens ledigheter 

TCO Göteborg representanter 2021 — 

Branka Djukanovic Svensson och Anne 

Häggendal 





--stirr,  ~nee& LeAt Lövekt 
Sekreterare 

f&A. ginne Karin Höglund 

Ordförande 

  

§ "3'! 
Rekrytering 

II I) ) 

-november synlighetsmånad utvärderas 

efter sista december 

-ny studentinformatör 

§Utbildning -planerar för utbildning i digital form under 

hela våren 

§ 136 fl-v3ivti- viivk - 
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Bran ka Djukanövic Svensson 

Justerare 
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