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Referat af RB-møde, torsdag 9. juni 2016  
 
Deltagere: 
Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Helle Svendsen, Anne Mette Riber, 
Tomas Jacobsen, Birthe Schultz, Camilla Mohr Nielsen,Christina Maj Nørgaard, Marie 
Kaas, Gitte Lind, Camilla Hartung Hansen, Anna-Marie Laustsen.  
 
Afbud: 
Anette Bisgaard (orlov), Silja Junker Jørgensen, Karin Horsted  
 

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

2) ”Vejr-melding” 
Vi har besluttet at starte møderne med en mulighed for, at  man hurtigt kan 
dele med andre om forhold på job eller privat, hvis der er behov for det. Der er 
ikke tale om en runde. 
 
Der tages ikke referat af punktet. 
 

3) Afskedsreception for Lene Barslund 
Sagsfremstilling: 
Holdes mandag 27. juni kl. 15-17 i København.  
Anna-Marie deltager. 
Alle medlemmer er velkomne. 
 
Indstilling: 
RB tager stilling til: 

• om vi ligesom til Gunner Gamborgs reception vil betale for 1-2 
interesserede RB-medlemmer. Og i givet fald hvem. 

• hvad RB vil give Lene. 
 
           Beslutning: 

• Anna-Marie deltager i receptionen. Er der andre der gerne vil, meldes 
det ind til Anna-Marie 

• Marie køber gave 
 
 

4) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 
Sagsfremstilling: 
Der vil blive orienteret om minimum følgende og være mulighed for at stille 
korte spørgsmål: 

• Sag ansættelse klinikleder, Sygehus Sønderjylland 
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• Møder med studerende. 7. Semester + modul 10 (Odense) og modul 
12 (Esbjerg) 

• DSA. Delegeretmøde og Hovedbestyrelse. 
• Arrangement på Udviklingscenter Skansebakken, Vejle kommune og 

anden organisations økonomiske bevilling i den sammenhæng. 
• Netværksmøder for ledige, Odense og Esbjerg 
• Esbjerg Kommune, konference om at undgå vold på bosteder, 

14.6.2016. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
 
Taget til efterretning. 
 
Punkt til et kommende møde: 

• Principiel drøftelse af hvilke arrangementer vi støtter, og på hvilke 
vilkår. 

• Helle deltager på konference i Esbjerg kommune. 
 

            
5) Fast punkt: Kort status over arrangementer, som er afholdt eller under 

under planlægning 
Sagsfremstilling: 

• Ergoterapiens mangfoldighed torsdag 19. maj evalueres.  
• Hvad var godt? Deltagernes reaktioner? Noget vi skal lære af eller 

gøre anderledes? 
• IPPA efteråret 2016. Der orienteres om planlægning. 
• Medlemsmøder om Rep16, 6. september og 11. oktober. Kort status 

på indhold og drøftelse af forventninger om deltagere og deltagerantal. 
 
            Indstilling: 

     Tages til efterretning 
 
     Beslutning: 
       
     Taget til efterretning 
 
      Medlemsmøde om IPPA ligger på hjemmesiden. Bliver d. 12.9.16. Der er 

åbent for tilmelding.  
 
       Anna-Marie undersøger mulighed for et evt. medlemsmøde om brush-up i 

ergoterapiteori, efter ønske fra medlemmer.  
 

6) Behov for særlig indsats i jobsøgning? 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med operationalisering af handleplan blev der italesat et behov 
for, at ergoterapeuter rustes bedre til at søge bredere og højere stillinger.  
Der blev i RB stillet spørgsmål ved, om behovet italesættes, at de, der er 
jobsøgende eller de, der synes, at andre burde søge andre stillinger. 
 
RB drøfter i forlængelse af evaluering af arrangementet Ergoterapiens 
Mangfoldighed, om vi vurderer, der et yderligere behov, som vi skal arbejde 
med lokalt.  
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Indstilling: 
RB tager stilling til, om der skal igangsættes initiativer og i givet fald hvilke. 
 
Beslutning: 
 
RB har haft en lang debat, og været godt omkring, og konkluderer, at der ikke 
er yderligere tiltag. RB opfordrer til, at når man støder på ergoterapeuter, der 
har interesse i jobs med anden stillingsbetegnelse, som kan bestrides af 
ergoterapeuter, gøres opmærksom på muligheden for at tage kontakt til Etf for 
at få sparring.  
 

7) Økonomi 
Sagsfremstilling: 
RB opdateres på økonomien. Der eftersendes eller uddeles bilag. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 
Vi ser nærmere på den økonomiske status på mødet i september.  
 

8) Næste møde 
Sagsfremstilling: 
Der er planlagt flg. møder: 

• Tirsdag 6.september  kl. 15-20,30 
• Tirsdag 11. oktober kl. 15-20,30 

Begge møder incl. møde med repræsentanter og medlemmer. 
 

RB snakker kort om planlagt indhold og forventninger til mødet i september. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning 
 
Beslutning: 
 
To korte møder, da de er i sammenhæng med møder med repræsentanter.  
På mødet i september skal vi have økonomi på, hvor vi kigger på 
forbrugsprocenten, og hvilke muligheder der er for aktiviteter resten af 2016. 
Planlægning af RB-møder resten af 2016, opmærksomhed på at vi går uden 
om tirsdage. 
 

     Opsamling på individuelle samtaler med Anna-Marie i efteråret.  
 
      Camilla Mohr Nielsen kan ikke deltage på mødet d. 6.9.16. 

 
 

9) Evt.  
God ordstyring og tidsstyring. 
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