
Referat fra Regionsbestyrelsesmøde (RB-møde) den 28.6.17 kl. 17.15-21.00   

Deltagere: Maj Britt, Stine, Mette D, Anne Mette J, Anne-Mette T, Mette B, Marianne, Vibeke, Emil, 
Kristian, Lisbeth  

Afbud: Janni, Kristina 

 

1. Valg af ordstyrer og referent 
2. Godkendelse og prioritering af dagsorden 
3. Gennemgang af den reviderede forretningsorden for bestyrelsen (vedlægges som bilag) 
4. Drøftelse og beslutning vedr. det kommende års arbejds/handleplan ud fra det reviderede 

materiale Stine og Anne-Mette har lavet 
Herunder drøftelse af oplæg til aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget (bilag vedhæftet) 

5. Drøftelse og beslutning om håndtering ag referaterne fra vores møder, skal de lægges på 
hjemmesiden? 

6. Web-ansvarlig, udpegning 
7. Evt. kommende emner til regionsbestyrelsesmøder 
8. Arrangementer 
9. Information fra formanden: 

i. Aktivitetsvidenskab 12.6. 
ii. HB-seminar 30.-31.5 

10. EVT. 
11. Nyheder til hjemmesiden 
12. Næste møde 17.8.17  aftale om hvor ? 

Bilag: Revideret forretningsorden 

           Oplæg til aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget  

          Kørselsblanketter 

  

Referat: 

Ad. 1: Ordstyrer: Maj Brit 

 Referent: Stine 

Ad. 2: Dagsorden godkendt, efter pkt. 4, 7 og 8 flyttes til sidste punkt. 

Ad. 3: Med en enkelt tilføjelse (hvert 3. år er der forventet anden mødeaktivitet i forbindelse med 
Repræsentantskabet), godkendes det reviderede udkast, som er vedlagt dagsordenen. 

Ad. 5: Drøftelse af fordele/ulemper i forhold til at lægge referater på hjemmesiden. Der er generelt 
en positiv holdning til den åbenhed, det signalerer og det besluttes at referater fremover 
lægges på hjemmesiden. Er det muligt at sikre, man kun kan læse referaterne, hvis man er 
logget på systemet? 

Ad. 6: Det er ikke aktuelt med en Web-ansvarlig, da Lisbeth skal sende  referaterne til 
kommunikationsafdelingen som så lægger referaterne på hjemmesiden.  



Ad. 9: SHK Nordjylland stiller telt op ifm. DHL-stafetten. Lisbeth står i teltet sammen med Susanne 
fra radiograferne. 58 ergoterapeuter/fysioterapeuter har givet tilsagn om at ville anvende 
teltet efterfølgende. 

 Folkemødet på Bornholm – rigtig godt, men lidt anderledes, da der var en større tendens til 
at dialogerne foregik mellem paneldeltagerne og ikke så meget med publikum. Lisbeths 
fokus var på beskæftigelse og debatter foregik primært med folk fra egen 
kommuner/regioner.   

 ”Børneområde Nord” er ved at arrangere næste oplæg. DF og Etf sponsorerer beløbet. Alle 
medlemmer har mulighed for at deltage. 

Temadag – Arbejdsmiljø: Lisbeth har forsøgt at undersøge om AKUT-midler kan dække 
deltagergebyret, hvis TR ønsker at deltage, men det er ikke en mulighed. …..og medlemmer 
må få dækket udgifterne ved arbejdsgiver. Danske fysioterapeuter har samme indstilling. 

3 temaeftermiddage i efteråret - for myndighedsområdet (Holstebro, Århus, Silkeborg). 
Sundhedskartellet Midt arrangerer (VIA’s efter-videreudd.afdeling sammensætter program – 
oplægsholder herfra). 

Lisbeth deltog i DOKK1 arrangement: CareWare-Next – konkurrence i velfærds/Sundheds-
innovation og entrepreneurship. Et spændende arrangement, hvor der er stort potentiale for 
præsentation af velfærdsteknologi. 

Arrangementet ”Aktivitetsvidenskab” blev aflyst pga. for få tilmeldte (5). Det er planen at det 
forsøges genoprettet på et senere tidspunkt.  

HB-seminar: Hvordan kan bestyrelsesarbejdet kvalificeres? Lisbeth og Anne-Mette orienterer 
om program og indhold i dagene. Kan der arrangeres noget lignende/noget med inspiration 
fra HB-seminaret i forhold til RB’erne? For at understøtte synergier mellem HB/RB, RB/RB – 
fælles kvalificering af f.eks. fokusområderne – hvordan sikrer vi, at der bliver arbejdet med 
afsæt i samme mål. (Lav en strategi, der skal udføres – vedhæft et kit/en plan, som man kan 
anvende – som fritidspolitiker…). 

Ad. 4: Lang drøftelse af kommende handleplan – med afsæt i bilag vedr. ”Aktiviteter ift. Kommunal- 
og regionsvalg”. 

 Generelt supergode tiltag, som vi vil kunne anvende. Vi vil deltage i de arrangerede 
valgmøder (SHK). 

 Valgmøder: 1. november i Silkeborg. Lisbeth melder ud når dato for valgmøde i Nord er 
fastlagt. 

 Ift. Handleplan for det kommende år – gennemgås de sorterede punkter/input fra GF.  

Emnet ”synlighed” bliver i forvejen tilgodeset fra centralt hold.  

Emnet ”temadage” kan vi i høj grad sætte på ”Ergoterapiens Dag” d. 27/10 

 Det besluttes at forskellige RB-medlemmer går videre med specifikke emner mhp. aftaler: 

 Emil og Kristina: socialpsykiatrien – genoptræningsplaner 



 Anne-Mette og Vibeke: dysfagi 

 Marianne og Mette: palliation 

 Kristian og Lisbeth: APV’er 

Ad. 12: Næste møde – 17/8 i Viborg kl. 17.15-21.00 

 

 


