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Til stede: 
Camilla Mohr Nielsen, Birthe Schultz, Jørgen Peschardt, Anette Bisgaard, Helle 
Svendsen, Marie Kaas, Silja Junker Jørgensen, Tomas Jacobsen, Karin Horsted, 
Marianne Roth Sørensen, Anna-Marie Laustsen, Gitte Lind, Christina Nørgaard, 
Anne Mette Riber 
 
Afbud: 
Kamilla Mercado 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Marie er ordstyrer og Marianne referent. 
 
RB lavede forventningsafklaring af,  hvad der ligger i rollerne som ordstyrer, 
referent og mødeleder. 
 

2) Velkommen til RB-arbejdet 2014-2015! 
Anna-Marie bød velkommen til RB-arbejdet i den kommende periode. 
 
o RB præsenterede sig for hinanden.  
o Anna-Marie gav en ganske kort introduktion til RB’s arbejde som 

politisk og i overvejende grad frivilligt arbejde.  
RB tog introduktion og det materiale, der var udsendt med 
dagsordenen, til efterretning. 

            
3) Konstituering 

RB konstituerede sig med Marianne Roth Sørensen som næstformand. 
 
Da der ikke var kampvalg på generalforsamlingen (og derfor ingen 
stemmetal), trak RB lod om, hvem der er 1. og anden suppleant til RB: 
Christina blev 1. suppleant og Gitte 2. suppelant. 
 

4) Hvordan ønsker vi at arbejde som regionsbestyrelse? 
            RBs drøftede arbejdsform og besluttede: 
 

o Vi drøfter løbende på RB-møder, hvordan vi får skabt synlighed i 
sammenhæng til resten af Etf. 

o Der afholdes Rb-møder på forskellige ugedage. Tidspunktet 15-
19.30. Ca. 7 årlige møder.  

o I sensommeren kigger vi på, om der er økonomi til fx at starte et 
møde en fredag kl. 12 og slutte med en julefrokost. 

o Anna-Marie og Marianne laver dagsorden. Andre er meget velkomne 
at komme med input til dagsorden. Der snakkes med Anna-Marie 
(eller mailes) 1-2 uger før mødet.  
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o Der tages beslutnings-referat fra RB-møder, som godkendes på mail 
eller på efterfølgende møde. Lægges derefter på www.et.dk/syd  

o Mailen bruges til udsendelse af dagsorden og referat samt til 
informationer og evt. beslutninger mellem møderne. 

o Der laves ikke årshjul /skema, men på RB-møde i juni afklares, hvad 
RB ønsker overblik over. 

o Rb ønsker at prioritere deltagelse i konferencer og tager løbende 
drøftelser om, hvad vi har brug for (og råd til). 

o Gitte og Christina har besluttet, at de som suppleanter ønsker at  
indgå i arbejdet på lige fod med RB-medlememr (men uden   
stemmeret)  

       
5) Operationalisering af fremadrettet arbejde. 

RB drøftede de mange forskellige forskellige tilkendegivelser, som 
medlemmerne kom med på generalfrosamlingen i forhold til den vedtagne 
handleplan. 
AML laver et sammenskriv af fordelingen af kommentarer (TRIV-kort og 
stikord fra debat) på handleplanen. Er udsendt på mail d. 9.6.2015 

 
6) Evaluering af generalforsamlingen (GF) 

Den elektronisk evaluering viser, at medlememrne har haft positive oplvelser 
på og med generalforsamlingen.  
 
Udfra elektronisk evaluering og egne oplevelser, vil vi være særligt 
opmærksomme på følgende til GF i 2016:   

o Vi skal fastholde brug af direct mail. 
o Vi skal have en drøftelse af om vi kan få flere til at læse 

beretning. (I samarbejde med kommunikationsafdelingen).  
o Vigtig at det er frivilligt at lave et skriftligt opstillingsgrundlag til 

RB. (Det kan være grænseoverskridende for nogle. Det kan 
omvendt også være en god mulighed for nogle, hvor det kan 
være grænseoverskridende af stå og holde salgstale på 
generalforsamlingen). 

o Der skal næste år holdes styr på hvem der forlader lokalet ift. 
Afstemninger.  

o Der undersøges om det kan gøres mere tydeligt, at man har 
stemt. (Der er medlemmer der har ønsket, at det blev mere 
tydeligt) 

o Metoden med at indsamle anonyme spørgsmål fra deltagerne til 
landsformand og regionsformand (om TRIV) var god til at skabe 
liv og debat. Kan overvejes at bruges til andre ting til næste år, 
fx spørgsmål til regionsformand og RB-medlemmer. 

 
7) Økonomi 

Udskydes til næste møde. 
 

8) Arrangementer 
• Psykisk robusthed: på baggrund af oplæg, aftaler vi at afholde 

arrangementet. Vi skal have drøftet, hvordan vi markedsfører 
arrangementet, så vi får så mange med som muligt. Evt. kunne 
bruges direct mail. Datoen for arrangementet skal tage højde for ikke 
at lægge sig for tæt op af andre arrangementer i Etf.  
 

• Tværfagligt samarbejde og tværkulturelt møde: Afholdes d. 
30.9.2015. Datoen er bekræftet. Jørgen beder oplægsholder om en 

http://www.et.dk/syd
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præcisering af hvad arrangementet indeholder. Jørgen, Birthe, Karin 
og AML arbejder videre med opslaget. Sendes ud på direct mail. 

 
9) Planlægning af RB-møder   

De næste møder er: 
Mandag 15. juni 
Torsdag 3. september 
Tirsdag 20. oktober 
Mandag 30. november 
 
Tidspunkt: 15.00-19.30 

  
10) Næste møde 

Vi skal bla. drøfte, om vi har brug for årshjul, deltagelse i konferencer og 
økonomi. 
 

11) Evt.  
      Forslag om at afholde medlemsmøder/arbejdspladsmøder med tjek af 

lønsedler og ansættelsesbreve. Anna-Marie oplyser, at der har i forbindelse 
med OK-kampagnen været lavet løntjek uden at finde væsentlige fejl, men 
med et væsentligt ressourceforbrug, hvorfor Etf ikke på nuværende tidspunkt 
gentager dette. Hvis RB-medlemmer vurderer, at der er behov for 
medlemsmøde om emnet, skal det på dagsorden på senere møde. 

 
  

 


