
Referat fra Regionsbestyrelsesmøde (RB-møde) den 16.5.17 kl. 17.15-21.00 

Borgerhuset ”Stationen” Ll. Sct. Hans gade 7-9, 8800 Viborg 

Afbud: Maj Britt, Vibeke, Emil, Mette, Janni 

 

AD: 

1. Valg af ordstyrer og referent 
• Ordstyrer: Anne-Mette 
• Referent: Stine 

 
2. Godkendelse og prioritering af dagsorden 

• Dagsorden fastholdes som beskrevet 
 

3. Velkomst til nye medlemmer og præsentation af bestyrelsen 
• Alle præsenterer sig kort: 

• Lisbeth, udd. 1986, vil gerne kunne bruge RB til sparring ift. regionen – kunne 
”spille bold op ad” – vigtigt at koble region med HB/Etf centralt 

• Anne-Mette Thomsen, udd. 2002, arbejder regionalt - VCR, vil gerne arbejde for 
lokal synlighed. 

• Kristina Frank Kristiansen, udd. 1996, klinisk underviser – psykiatrien, engageret i 
Etf (Formand klubben af kliniske undervisere, EVR) 

• Kristian Obenholt, udd. , Helhedstilbud Hjørring – jobcentret, Fokus på lokale 
arrangementer 

• Anne-Mette Jensen, udd. 1987, Aalborg Kommune (børn-hjælpemidler/bolig), vil 
gerne arbejde for sammenhængskraft ift. regioner/hovedbestyrelse Etf 

• Stine Lindsten, udd. 1999, Aalb. Universitetshospital, klinisk underviser, Fokus på 
studerende/UCN og samarbejdet mellem RB og HB 

• Marianne Christensen, udd. 2003, Viborg Kommune – træning, TR, vil gerne 
arbejde for at kvalificere til beslutninger i Etf/samarbejdet mellem region/centralt. 

• Mette Bønnelykke, udd. 2007, Viborg Kommune – træning, AMIR, vil gerne arbejde 
for samarbejde mellem AMIR/TR/Etf 
 

4. Konstituering af bestyrelsen med næstformand 
• Maj Britt Middelhede Olsen har givet tilsagn om gerne at ville fortsætte som næstformand 

og vælges hertil. 
 

5. Gennemgang/revidering af forretningsorden for bestyrelsen 
• Forretningsordenen gennemgås og tilrettes med henblik på godkendelse på næste møde. 
• Vi drøfter hvorvidt referaterne skal lægges på hjemmesiden og beslutter at tage emnet 

med som punkt på næste møde. Vi beslutter ligeledes - i forbindelse med denne dialog - 
om det vil være relevant at udpege en webansvarlig. Dette sættes også på som punkt til 
næste møde. 
 
 



6. Overordnet plan for ”det kommende arbejdsår”, vi tager hul på emnet, men forventningen er ikke 
at vi får lavet en færdig plan. 

• Det besluttes, at Anne-Mette og Stine grupperer de indkomne forslag fra GF mhp. at vi, på 
næste møde, kan indsnævre hvilke områder, vi vil arbejde videre med. 

• Lisbeth orienterer om kommende indsats på beskæftigelsesområdet – 5 kommuner 
(arbejdsmarkedscheferne) er udvalgt og skal besøges mhp. at generere synlighed/fokus på 
området. Det er et led i Etf’s overordnede indsatser. 

• Ergoterapiens Dag (27/10): oplagt at finde oplægsholdere med afsæt i de indgivne forslag 
fra GF (og evt. en af underviserne på VIA) 
 

7. Fastsættelse af møder resten af året: 
• Onsdag d. 28/6 kl. 17.15-21.00 – Aalborg  
• Torsdag d. 17/8 kl. 17.15-21.00 – Viborg (”Brandstationen”) 
• Onsdag d. 20/9 kl. 17.15-21.00 – Sted besluttes senere 
• Tirsdag d. 22/11 kl. 17.15-21.00 – Jule-arrangement - Viborg 

Lisbeth sender kørselsblanketter med referatet. 

8. Information fra formanden: 
• Aktivitetsvidenskab 12.6 (Århus – VIA) - lignende arrangement laves på de to andre 

skoler, Aalborg og Holstebro til efteråret 
• HB-seminar 30.-31.5 
• DRO-generalforsamling i Midt, Lisbeth har fået en suppleantpost i 

forretningsudvalget 
• Valgmøde i Silkeborg 1.11. (kommunalpolitikere inviteres) Relevant at RB-

medlemmer deltager. Forhåbentlig laver SHK i nord et lignende valgmøde forud for 
kommunalvalget. 

9. EVT. 

Bilag: 

 Organisationsdiagram til orientering 
 Uddrag fra referatet fra generalforsamlingen indeholdende opsamling fra 

bordene vedr. handleplanen for det kommende arbejdsår. 
 Den gældende forretningsorden 

  

 


