
 
 
 
  
 
 

STYRELSEPROTOKOLL avdelning Västra Götaland, § 25-34 
 
 

Datum: 2017-04-27 

Plats: Kansliet, Norra Hamngatan 32, Göteborg 

Närvarande: Anne Karin Höglund  
Christina (Stina) Wernstedt 
Ann Catrin (Anki) Ahlgren 
Lene Lorentzen 
Martin Håland 
Marianne Brindbergs 
Branka Djukanovic Svensson 
Mariette Björk 

Övriga närvarande: Katarina Dahlman, sekreterare 
Caroline Tigerberg, valberedare 

Anmält frånvarande: Sanne Nordqvist 
Sussie Blom Persson 

 

§ 25 
Styrelsemötet öppnas 

Anne Karin hälsar samtliga välkomna och 
förklarar mötet öppnat. 

§ 26 
Godkännande av föredragningslistan 

 
Godkänns med tillägg under övrigt. 

§ 27 
Arbetsordning 

 
Justerare välja vid varje tillfälle. 
Dagens justerare är: Branka Djukanovic 
Svensson 

§ 28 
Justering av protokoll 

 
Ej justerat 

§ 29 
Rapporter 
 
Inriktningsmål 1 
Hälsa & Helhet 
Vårdstrategiska frågor 
 

 
 
 
 
Avrapportering arbetsgrupp 
 
Studiegruppen-Har varit i Malmö där man 
träffade utbildare från avdelning väst, sydost 
och syd. Man gick bl.a. igenom 
grundutbildningen, utvärdering etc.  
Den 17 maj kommer man att hålla en utbildning 
inom lön-/karriärsutveckling i Göteborg. 
 
Vårdstrategiska- Deltagit i en föreläsning med 
bl.a. Susanne Rolfner Suvanto som gjort en 
utredning för socialstyrelsen; ”Kvalitetsplan för 
framtidens äldrevård”. Den kommer att påverka 
den nationella äldrevården.  
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Inriktningsmål 2 
Ett hållbart yrkesliv 
Arbetsmiljö, arbetstider 

 
Avrapportering arbetsgrupp 
 
Arbetstidsgruppen- Denna vecka skall vi teckna 
avtal på SkaS. Arbetstidsavtal + flexavtal. 
 
Arbetsmiljögruppen- Planerat för en 
rehabutbildning på kansliet i september.  
 
Frågan kring Skyddsombudets dag tas upp. Skall 
vi ha denna dag alls? I så fall, vilket datum? 
Beslut: Frågan bordläggs. Eventuellt ett 
presidiebeslut 
 

Inriktningsmål 3 
Vår kunskap värderas rätt 
Lön, karriär 
 
 

 
Avrapportering arbetsgrupp 
 
Lönegruppen- Redovisar inkommit material.  
 
På centralt tvärfackligt möte kommer vi lyfta 
frågan om ”kompetenspengar” för de som 
jobbar fackligt på heltid. 
 

Inriktningsmål 4 
Medlemsutveckling 
 

 
Avrapportering arbetsgrupp 
 
Chefsgrupp- Planering pågår för chefsinternatet 
den 14-15 september. 50 platser är bokade på 
Arken konferens i Göteborg. Inbjudan kommer 
att gå ut inom några veckor. 
 
Lunch-/frukostmöten pågår på olika ställen.  
 
Demokratigruppen- Kongressombudsträffar har 
hållits i Göteborg och Uddevalla. Dessa föll väl 
ut.  
 
Planering pågår för utbildningsdag/årsmötet. 
Rigmor Jonsson har tackat ja till 
mötesordförande.  
 
Medlem.kom- ”Värva kollega-kampanj” i maj. 
Info skickas ut till alla förtroendevalda för 
spridning. Kommer ut på webben 1/5. 
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Man jobbar med professionsdagarna.  
 
Vi sjunker i medlemsantal. Det är de 
yrkesverksamma och pensionärer som lämnar 
medans studentantalet ökar. 
 
Privatagruppen 
 
-Vem är ansvar för statliga + stiftelse? 
Generellt ligger stiftelse under privatagruppen.  
Beslut: När det gäller statliga så ber vi RSO 
inventera detta. 
 
 

Inriktningsmål 5 
Verksamhetsstöd 
Webb, media, debatt 
Kansliinformation 

 
Avrapportering arbetsgrupp 
 
Webben- Katarina och Stina kollar upp hur vi 
kan få årsmötet synligare. 
 
Ekonomi- Eva tar fram kr/medlem/avdelning 
för att skriva motion om fördelning av 
Vårdförbundets gemensamma budget. 
 
Hypergene- Anne Karin påminner alla om att 
skriva in efter hand. 
 

§ 30 
Information region MBL 

 
Region MBL  
Anne Karin rapporterar från senaste mötet. 
Bl.a. gällande riktlinjer om korruption så finns 
nu en e-leaningskurs att ta.  
 
Oberoende bemanningsföretag 
Anne Karin rapporterar från 
informationsförhandlingen. 
 

§ 31 
 Nationell information 

 
Läkemedelsdelegering 
En fråga som uppkom är hur vi stärker våra 
medlemmar i hur de skall hantera detta? 
Vi avvaktar Nationellas förslag. 

§ 32 
Övriga frågor 

 
Fördelning av Sannes kvarvarande åtagande i 
styrelsen. 
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Personcentrerad vård tar Martin t.v. 
Framtidens vårdmiljö tar Anne Karin över. 
Omställning av vården tar Lene över. 
 
4 septemberrörelsen 
Branka informerar om att Nationellt bestämt 
att demonstrationer skall göras den 3 
september. Vi väntar på lokalt 
medlemsengagemang. Vårdförbundet kommer 
att stötta som förra året. 
 

§ 33 
Punkter till nästa styrelsemöte  
 

 
-Antal biljetter till kvalitetsmässan 
-Förhandlingsverksamheten 
-Sammanställning löner 
-Sannes kommuner + Avonova 
-Avrapportering från ”mässgruppen”. 
-Regionstyrelsen läggs till Region MBL på 
föredragningslistan. 
 
 

§ 34 
Avslutning/utvärdering 

 

 

 

Göteborg 28/4 2017 

 

_________________________                                                   _______________________        

Anne Karin Höglund                            Katarina Dahlman                  

Ordförande               Sekreterare                                       

 

 

_________________________________ 

Branka Djukanovic Svensson 

Justerare 


