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Referat fra RB-møde, torsdag 17. marts 2016  
 
 
Til stede: 
Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Silja Junker Jørgensen, 
Helle Svendsen, Anette Bisgaard, Tomas Jacobsen, Karin Horsted, 
Birthe Schultz, Camilla Mohr Nielsen,Christina Maj Nørgaard, Marie 
Kaas, Anna-Marie Laustsen. 
 
Afbud: 
Gitte Lind, Kamilla Mercado, Anne Mette Riber 
 
 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder. 
Helle er ordstyrer. 
Marianne fast referent. 

           
2) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 

Sagsfremstilling: 
Der vil blive orienteret om minimum følgende og være mulighed 
for at stille korte spørgsmål: 

• HB-mødet februar 2016, herunder: 
- Etfs fokusområde 2017-2020. Debat på GF 

• I gangværende større projekter / arbejdsopgaver i Etf. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

- Orientering om at Lene Barslund stopper som 
næstformand. HB mødes efter påsken for at 
beslutte tidsplan for valgprocedure.  

- Orientering fra regionsformand taget til 
efterretning. 

 
            

3) Fast punkt: Kort status over arrangementer, som er afholdt 
eller under under planlægning 
Sagsfremstilling: 
Aktuelt er to arrangementer under planlægning: 

- GF mandag 11. april 
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- Ergoterapiens mangfoldighed torsdag 19. maj 
 
            Indstilling: 

Tages til efterretning 
 
Beslutning: 

- Der er mange tilbagemeldinger om at holde oplæg 
til ”Ergoterapiens mangfoldighed. 

- Der er på baggrund af en temadag om 
udviklingshæmning et fagligt selskab på vej. 

 
4) Økonomi  

Sagsfremstilling: 
Regnskab for 2015 er vedlagt som bilag. 
RB tager stilling til om de angivne afgivelsesforklaringer skal 
uddybes. 
 
Indstilling: 

            Tages til efterretning. 
 
 
Beslutning: 

            Taget til efterretning 
             
              

5) Planlægning af GF 11.4.2016 
Sagsfremstilling: 
RB skal på dette møde planlægge de resterende dele af GF16. 
Der er afsat særskilte punkterne på mødet til separat behandling 
af regnskab og budget, overvejelser om debat på GF og 
fremadrettet arbejde. 
 
Indstilling: 

• RB gennemgår dagsordenen og tager stilling til øvrige 
punkter. 

 
• Anna-Marie laver efter RB-mødet en vejlendende 

tidsplan. 
 
Beslutning: 

- Overvejelse af, om der laves et indstik med link til di-
mittendprofilen fra den nye studieordning  
 

          
6) Budgetforslag 2017 

Sagsfremstilling: 
RB drøfter det vedlagte udkast til budgetforslag for 2017. 
 
Indstilling: 
RB drøfter og træffer beslutning. 
 
 
Beslutning: 
Budget vedtaget, og fremlægges til GF. 
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7) Forslag til fremadrettet arbejde 

Sagsfremstilling: 
Det er min opfattelse, at vi i denne periode har haft et tydeligt, 
tilstrækkeligt rummeligt og realistisk ’fremadrettet arbejde’. 
Er vedlagt som bilag. 
 
Der er et par ting, som forandrer sig i det kommende år:  

• Etf får nyt fokusområde (vedtages på Rep16), som også 
vil præge det regionale arbejde.  

• Formandsskiftet i Etf åbner for nye samarbejdsformer. 
Det må forventes, at vi vil komme til at arbejde mere sam-
men og få større synergieffekt af indsatser på tværs af 
landet og på tværs af niveauer i Etf. 
 

            Markedsanalysens vurderinger stadig delvist aktuelle:  
• Hverdagsrehabilitering 
• Folkeskole 
• Arbejdsmarkedsrehabilitering 
• Plejehjem 
• Socialpsykiatri        

 
       
      På TR-regionsmøderne i marts beder vi om input fra TR, som RB 

vil blive orienteret om på mødet. 
  

Indstilling: 
RB brainstormer over hvilke punkter, der er væsentlige for vores 
medlemmer. 
Drøfter og beslutter et forslag til et overskueligt og realistisk 
handleplan, hvor medlemmerne kan se sig selv. 
 
Beslutning: 
Anna-Marie udarbejder handleplan på baggrund af brainstorm. 
Pjece om praksispuljen ligges ved som materiale ved GF. 
 
 
 

8) Sikring af debat på GF 
Sagsfremstilling: 
Der er brug for relevant og konstruktivt, der kan kvalificere det RB 
skal arbejde med. 
Der er også brug for at gøre regionsbestyrelsen synlig i debatten 
og på aftenen. 
Vi bør undgå decideret at  ’invitere’ til tilbagemeldinger, der ligger 
langt  udover regionens arbejde. 
 
Indstilling: 
RB drøfter og træffer beslutning. 
 
Beslutning: 
Anna-Marie udarbejder tidsplan for debatten under beretning og 
handleplan. 
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9) Orientering fra afgående HB-medlem 
Sagsfremstilling: 
Helle Mousing vil gerne møde RB, forklare hvorfor hun er gået ud 
af HB og svare på evt. spørgsmål.  
Det aftalt med Helle, at hun kommer lidt før 18 og bliver og spiser 
sammen med os. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
 
 

 
10) Kommende møder 

Sagfremstilling: 
Det plejer at være ny RB, som tager stilling til mødedatoer. 
I år har vi imidlertid brug for et RB-møde i juni, hvor 
repræsentanterne indbydes til at deltage i dele af mødet. For at 
samle op på drøftelserne på GF om nyt fokusområde. Mødet skal 
holdes inden HB-mødet i juni. 
Det vil derfor være hensigtmæssigt at fastlægge datoen allerede 
nu. 
 
Derudover har vi  aftalt 2 møder med repræsentanterne, som 
gøres åbne for medlemmer. Det inden inden 10. september, så 
der kan stilling forslag til vedtægtsændringer. Det andet efter 8. 
oktober, hvor materialet til Rep16 er kendt.  
Det vil være hensigtsmæssigt at annoncere disse møder snarest. 
 
Indstilling: 
Der holdes RB møde torsdag 9. juni kl. 15-17,45. 
Fra 18 – 20,30 holdes møde med repræsentanter og RB 
 
Der holdes RB møde onsdag 24. august kl. 15 -17,30 
Fra 17,45- 20,30 holdes møde med repræsentanter, RB og 
medlemmer 
 
Der holdes RB møde tirsdag 11. oktober kl. 15 -17,30 
Fra 17,45- 20,30 holdes møde med repræsentanter, RB og 
medlemmer 
 
Beslutning: 
RB tager beslutning om at det er hensigtsmæssigt, at datoerne 
allerede fastlægges nu. Ovenstående datoer er godkendt.  
 
 
 

11) Evaulering af form på indkaldelse og referat 
Sagsfremstilling: 
På RB-mødet i februar blev der udtrýkt ønske om at evaluere den 
nuværende form på mødeindkaldelse og referat. 
 
Indstilling: 
RB drøfter og tager beslutning om fremtidig form. 
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Beslutning: 
Hvis det er muligt, kan det evt. afprøves en skabelon som skema. 
Overvejelse af tydeliggørelse af, om punkterne er til orientering 
eller drøftelse. 
Er der nogle der har erfaringer eller eksempler sendes de til 
Anna-Marie. 
Anna-Marie og Marianne snakker videre om formen. 
 

 
 
 
 

12) Evt.  
Evaluering af møde. 
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