
Datum: 20200818 

Plats: Kansliet, Andra Långgatan 20, Göteborg 

Närvarande: Anki Ahlgren 

Susanne Blom Persson 

Anna-Karin Johannesson 

Jeanette  Ros via Skype 

Asa Sundin via Skype 

Pernilla Widholm Jolgård 

Branka Djukanovic Svensson 

Anne Karin Höglund 

Martin Håland 

Stina Wernstedt 

Övriga närvarande: Mårten Ohlsson ombudsman 

Anmält 

frånvarande: 

Lene  Lorentzen 

§ 75 

Styrelsemötet öppnas 

 

§ 76 

Godkännande av föredragningslistan 

 

§ 77 

Justering av protokoll Branka Djukanovic Svensson 

§ 78 

Rapporter -RS-MBL, regionen ser över 

förtroendevaldas närvarorätt på nämnder 

och styrelser. Förslaget från oss är att om 

det ska vara bara tre personer, ska man gå 

efter fackförbund i storleksordning, eller 

om man som nu ska gå efter 

huvudorganisation, ska både ordinarie och 

ersättare har närvarorätt. 

-Semesterlistor enligt AB togs också upp. 

-Tvärfacklig kritik mot regionens 

förhandlingsklimat framfördes. 

-Kökortningsavtal med regionen 

diskutera des. 

§ 79 

Aktuellt från ombudsniannagruppen Semesterfrågan är högaktuell. Bra överblick 

över läget i Västra Götaland. 

Mårten informerar om den strategi som de 

jobbar efter med utgångspunkt från 

barnmorskedomen. 





 

Viktigt att bevaka att den semester som 

flyttats verkligen kan tas ut. 

Det är också en del ärenden angående 

förflyttningar och arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet. 

§ 80 

Nationell information Corona.  Vårdförbundet fortsätter att följa 

FOHM riktlinjer dvs att jobba hemifrån där 

det är möjligt och att skapa digitala 

mötesplatser. 

§ 81 

Information kansliet En hel del är inte i ordning efter flytten. 

Arbete pågår och det kommer att rätas till 

så småningom. 

Placering i lokalerna kommer ske när alla är 

på plats igen. 

Ärendehantering-Clustergrupper. Funkar 

fortfarande inte riktigt. En hel del ärenden 

kommer fel. Fortsatt dialog internt. 

§ 82 

Årets löneöversyn De uppgifter vi fått in har skickats till 

nationella. En del uppgifter har kommit bort 

i flytten. De som har kvar dokument skickar 

via  mail  till Martin. 

§ 83 

Återrapportering med förtroendevalda i 

regionens förvaltningar, 

Under våren har vi haft Skypemöten 

varannan vecka och kommer fortsätta så 

under hösten. Bra uppslutning och 

nätverket är även aktivt utanför 

mötestiden. 

§ 84 

Årsmöte 5-9/10 Fyllnadsval valberedning. Nominering läggs 

upp på webben för spridning på sociala 

medier. 

Motioner. En har inkommit. Finns i Clara 

ärendenummer 797920. 



 

Nomineringar till årets förtroendevald får vi 

fundera på hur vi löser i det nya systemet. 

Tas upp på nästa styrelseträff. 

lnbjudningar till utbildning i  Vote  IT har 

kommit och styrelsen uppmanas anmäla sig 

till det datum som passar bäst. 

§ 85 

Barnmorskefrågan Barnmorskenätverket kommer att kallas 

digita It. Stina är ansvarig tillsvidare. 

§86 

Corona Stort missnöje med det politiska beslutet 

om ersättning för covidvård ute bland 

medlemmarna i regionen. 

Fortsatt bevakning av de förflyttningar av 

personal som arbetsgivaren genomfört. 

Styrelsen är också överens om att driva 

semesterfrågorna politiskt då vi anser att 

det är en mycket viktig symbolisk fråga. 

§ 87 

Rekrytering Medlemsstatistiken för jan-juni gicks 

igenom. 

Branka blir kontaktperson för en ny grupp 

som ska ta fram gemensamt nationellt 

material som kan användas av 

förtroendeva Ida. 

§ 88 

Övriga frågor Planering för kommunnätverksträffar och 

lönemandatsutbildning. Vi utser en 

arbetsgrupp bestående av Martin, Pernil la, 

Anna-Karin och Asa. 

§ 88 

Punkter till nästa styrelsemöte 

 

§ 89 

Mötet avslutas 

 



Stina Wernstedt 

Sekreterare 
Anne Karin Höglu 

Ordförande 

Branka Djui<anovic Svensson 

Justerare 
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