
  

§ 24 

Information kansliet Fråga uppkom om möjlighet att motta post 

på kansliet? 
Styrelsen framförde önskan om 

strategimöten, 

§ 25 
Barnmorskefrågan Jeanette  är nu kontaktperson, ska planera 

möten och lokala aktiviteter tillsammans 
med f-va Ida barnmorskor 

§ 26 

Ansvarsområden styrelsen Tillfällig omfördelning av Christina  Ws 
områden under  hennas  sjukskrivning. 

RGU- Karin Frank och Susanne B Persson 
Kommuner: 

Mölndal-Sussi, Martin 
Mark-Sussi, Martin 

GBG-Branka, Martin 
Förvaltningar-SÄS-Anne Karin 
Barnmorskor-Jeanette 

BMA-Sussi 

Övriga ärenden fördelas vid behov, 
Vice Ordförande-TÅ Martin Håland 

§ 27 
Corona KLA: 

Sineva och Annelie inbjudna för diskussion 
gällande krislägesavta  let. 

§ 28 

Rekrytering Bra nka informerar om läget. Vi stöttar 
lokala förtroendevalda under tiden det inte 

går att ha riktiga möten. 
§ 29 

Utbildning Utbildningarna är numera digitalt. 
Nationell utbildning i HÖK 5/2 för de i 

styrelsen som har möjlighet att delta. 
§ 30 

Årets förtroendevald Nomineringarna genomlästa och styrelsen 
har röstat. 

Anna Asplund avd 343 / IVA ÖS utsedd. 
Anne Karin gratulerar och informerar de 

nominerade. 
Branka tar vidare kontakt för att 

uppmärksamma de nominerade och 
vinnaren på sociala media och på 

arbetsplatsen där/när det är möjligt. 

a.;? 



Datum: 2021-01-26 

Plats: Kansliet, 1:a Långga  tan  20, Göteborg 

Närvarande: Susanne Blom Persson 

Anna-Karin Johannesson 

Jeanette  Ros 

Pernilla Widholm Jolgård 

Bra nka Djukanovic Svensson 

Anne Karin Höglund 

Martin Håland 

Lene  Lorentzen 

Övriga närvarande: Amanda Hansson Ombudsman punkten 22 

Ulrika Kaspersson Ombudsman punkten 22 

Matilda Eriksson Valberedning 

Sandro punkten 24 

Annelie Söderberg punkten 27 

Sineva Ribeiro punkten 27 

Anmält 

frånvarande: 

Christina Wernstedt 

§ 18 

Styrelsemötet öppnas 

 

§ 19 

Godkännande av föredragningslistan Godkännes 

§ 20 

Justering av protokoll Martin Håland 

§ 21 Rapporter 

RS  MBL 

Övertid 

Sammanställning av antalet f-valda samt 

antalet medlemmar kontra ickemedlemmar 

Rapport  RS  MBL. 

Vi begär in övertid på förvaltningarna. Vi 

tar upp övertidsfrågan med kommunerna 

till hösten. 

Genomgång insamlade underlag. 

Utifrån sammanställningen ovan prioritera 

värvningsaktiviteter. 

§ 22 

Aktuellt från ombudsmannagruppen Nationell utbildningsdagar för 

ombudsmännen a ngå ende semesterfrågan, 

samma utbildning kommer för avdelnings-

styrelsen, bra med samsyn och gemensam 

strategi. Många tvister som pågår. 

§ 23 

Nationell information Inget nytt just nu 



"Anne Karin Höglund 

Ordförande 

‘1164,1 

§ 31 

Valberedningen Har möte igen nästa vecka. 

Allmän diskussion om förutsättningar att 

kunna ta uppdrag beroende på 

arbetsgivare. Valberedningen tar till sig  info 

och kontaktar  VF  nationel It i frågan. 

§ 32 

Övriga frågor 

Kontaktinformation på webben Branka har gjort en sammanställning av 

kontakter. Styrelsen uppmanas att kolla. 

Måltidsuppehåll 

Busskort 

Måltidsuppehåll vardagskvällar vid 

ensamarbete. Styrelsen beslutade att vi 

inte skriver avtal som inte kompenserar 

våra medlemmar för indragen rast. 

Medlemmarna ska skriva upp övertid fram 

till man har haft överläggning. Vi begär 

arbetstidsförkortning eller annan ersättning 

för att skriva avtal. 

Efter förfrågan från nationella 

(ekonomiansvariga) protokollför vi tidigare 

beslut att endast Anne Karin Höglund har 

behov av periodkort under 2021 eftersom vi 

försöker a rbeta hemifrån när det går. 

Övriga i avdelningsstyrelsen har kontantkort 

och skriver reseräkning i  Flex  för sina utlägg, 

§ 33 

Frågor till nästa styrelsemöte Övertidsfrågan 

§ 34 

Mötets avslutande 

 

Martin Håland 

Justerare 

Susanne B Persson 

Sekreterare 
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