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PROTOKOLL NUMMER 8, Avdelningsstyrelsen sammanträder digitalt den 

16 december 2021.  

Närvarande: Veronica Wetterhag, Marie-Louise Dolk, Monica Baxter, Cajsa 

Pierrou och Jimmy Helgsten 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Veronica öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 

§ 2 Dagordningen 

Dagordningen godkänns. 

§ 3 Protokoll 

6-2021 är ombudsmötesprotokollet och inväntar justerarna för 

underskrift. 7-2021 är det konstituerande protokollet och inväntar 6-2021. 

§ 4 Bordlagda frågor 

Inga synpunkter har inkommit på remissen - Skärpta straff för brott i 

kriminella nätverk. 

§ 5 Remisser 

Utgår då inga remisser finns. 

§ 6 Skrivelser 

Monica redovisar in och utgående skrivelser i bilaga A. 

§ 7 Ekonomi 

Cajsa informerar om resultatrapporten. 

Styrelsen diskuterar - Konsten att förhandla i TCO`s regi. Styrelsen 

beslutar att Marie-Louise Dolk och Cajsa Pierrou ska gå denna kurs.

  

§ 8 Studier 

Styrelsen diskuterar de kommande lönekonferenserna 2022.  
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Styrelsen diskuterar - Konsten att förhandla i TCO`s regi. Marie-Louise 

Dolk och Cajsa Pierrou anmäler sig till denna kurs.  

§ 9 Medlemsfrågor 

Monica redovisar in och utträden. 

Styrelsen diskuterar hemsidan. 

Styrelsen diskuterar Facebooksidan. 

Styrelsen diskuterar och återkopplar julklapparna 2021. 

Styrelsen diskuterar värvning. 

ST`s arbetsmiljönätverk har ersatts av Träffpunkt arbetsmiljö och här 

kunde vi inte deltaga den 17 november, då vi hade ombudsmöte 

2021.Träffpunkt arbetsmiljö har nästa träff den 9 februari 2022 kl 11.30-

13.00. 

§ 10 Styrelsens arbete 

Styrelsen återkopplar och sammanfattar ombudsmötet 2021.  

Styrelsen diskuterar hur deltagande av ersättarna ska göras på bästa sätt.

  

§ 11 Information och rapporter från myndigheterna 

Styrelsen rapporterar från kontakterna med myndigheterna. 

§ 12 Personalfrågor 

Monica rapporterar om de enskilda överenskommelser som inkommit. 

Monica informerar om att de utsatta PAN ärenden i november och 

december har ställts in och inga mer är planerade i år 2021. 

§ 13 Samverkansmöten och DV dagar 

Cajsa och Veronica informerar om senaste mötet. 

Styrelsen diskuterar de utlagda dagarna för 2022. 

§ 14 Lönefrågor 

Styrelsen diskuterar Lön 2022. 

§ 15 Övriga frågor 

Styrelsen diskuterar innehåll i månadsbrevet. 

§ 16 Nästa sammanträde: 

Stockholm 7-10 februari 2022. 
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§ 17 Sammanträdet avslutas 

Då inget annat förekommer avslutar Veronica sammanträdet. 

 

Vid protokollet  Justeras 

 

Monica Baxter  Veronica Wetterhag 


