
Datum: 20200916 

Plats: Kansliet, Första långgatan 20, Göteborg, samt Skype 

Närvarande: Susanne Blom Persson 

Anna-Karin Johannesson 

Jeanette  Ros via Skype 

Åsa Sundin 

Bra nka Djukanovic Svensson 

Martin Håland 

Stina Wernstedt 

Övriga närvarande: Lena Jansson, valberedning 

Mats Svensson, ombudsman 

Sandro D'Errico sektionschef 

Jeanette  Pettersson, facklig verksamhetsutvecklare 

Anmält 

frånvarande: 

Anki Ahlgren 

Lene  Lorentzen 

Anne Karin Höglund 

Pernilla Widholm Jolgård 

§ 90 

Styrelsemötet öppnas 

 

§ 91 

Godkännande avföredragningslistan 

 

§ 92 

Justering av protokoll Åsa valdes. 

§93 

Rapport Regionen:  AST,  utbildning som en del av 

anställningen. Vi har fått vara med och 

påverka. 

§ 94 

Aktuellt från ombudsmannagruppen Mats, ombudsman lämnar  info. 

Över hundra tvister om semester. 

22 tvister om avstängning relaterat till 

Covid. 

Disk om felaktiga covidsvar och medlemmar 

som ev burit ekonomisk förlust. 

§ 95 

Nationell information Vice ordf. informerar om statliga medel 

som ska riktas för att ta hand om psykisk 

ohälsa relaterad till vårdandet av covid. 

Beslut: 

Y t 





 

Ska tas upp gentemot regionen och 

kommunerna hur pengarna används. 

§ 96 

Information kansliet Lokalen. 

Facility  management är på plats. 

Porttelefon kommer, en per våningsplan. 

Två nya ombudsmän börjar sina tjänster på 

måndag. Var av en av dessa ska ha en 

särskild roll mot ombudsmännen att vara 

rekryterande. 

TGO fortsatt 8.30 till 12. 

§ 97 

Medlemsstatistik Går igenom medlemsstatistik. 

Vi ökar på yrkesverksamma. 

Disk som ska tas med i 

verksamhetsplanering. 

§ 98 

Årets löneöversyn Påminnelse om att rapportera så snart som 

möjligt. 

§ 99 

Strategi nödfallsövertid och semester. Nödfallsövertid: Redogör för hur SU arbetat 

med frågan, samt hur förvaltningarna blivit 

uppmanade att begära ut  info  om 

nödfallsövertid. Två vägar att gå: 

Dels kränkning av skyddsombud som inte 

blivit informerade om att nödfallsövertid 

använts. Dels ifrågasättande utifrån AMV s 

ställningstagande i Uppsala om 

användandet av nödfallsövertid. 

Semester: Skyddsombud ska under hösten 

begära in antalet sparade semesterdagar. 

§ 100 

Årsmöte Möte med avdelningens årsmötes 

ordförande. Dagordning är fastlagd. Filmer 

inspelade. Årets förtroendevald kommer 

lyfts ur årsmötet och uppmärksammas på 

dennes arbetsplats. Gärna i samband med 

ett medlemsmöte. 

Disk om antalet valberedare. 

Beslut: Avdelningsstyrelsen föreslår 

årsmötet att besluta om 10 valberedare. 



  

§ 101 

Barnmorskefrågan Medlemsstatistiken gicks igenom. 

§ 102 

Corona Många ärenden. 

§ 103 

Rekrytering Rekryteringsstrateger nationellt håller 

uppstartsmöten. Bra nka åker från  VG. 

§ 104 

Övriga frågor Inga 

§ 105 

Punkter till nästa styrelsemöte Inga förutom ståendepunkter 

§ 106 

Mötet avslutas 
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