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Referat fra RB-møde region Syd, 14. maj 2014  

  

Til stede: 

Kamilla Mercado, Karin Horsted, Helle Svendsen, Marianne Roth Sørensen, 

Tomas Jacobsen, Jørgen Peschardt, Anne Mette Riber, Anna-Marie Laustsen 

 

Afbud: 

Birthe Schultz, Camilla Mohr Nielsen, Annette Frost, Kate Scmidt, Silja Junker 

Jørgensen, Marie Kaas, Winnie Hansen 

 

 

 
1) Valg af mødeleder, ordstyrer og referent. 

Karin er ordstyrer. Anna-Marie tager referat 
 
Fremadrettet er Marie fast ordstyrer og Anna-Marie fast referent på 
møderne 
 
 
 

2) Velkommen til RB-arbejdet 2014-15! 
o RB præsenterede sig for hinanden.  

 
o RB tog det fremsendte inspirationsmateriale om at arbejde politisk 

til efterretning.  

(klip fra Etfs vedtæfter, notatet ’Politiske roller i  

Ergoterapeutforeningen’ samt klip fra Gyldendal og Wikipidia, der  

giver definitioner på politisk arbejde.) 

 

 
3) Konstituering af næstformand 

RB konstituerede sig med Marianne Roth Sørensen som næstformand for 
perioden 2014-15. 
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4) Hvordan ønsker vi at arbejde som regionsbestyrelse? 

           RB drøftede ønsker til arbejdsform og besluttede nedenstående: 
 

o RB ønsker:  
o At arbejde i ad hoc grupper mellem møderne 
o At det er ’legalt’ at melde afbud til møder, og ’legalt’ i 

perioder kun at have overskud til at deltage i møderne. 
Begge dele i respekt for at der sikres kontinuitet på 
møderne og i respekt for, at der var kampvalg på 
generalforsamlingen og andre, der også ønskede at blive 
RB-medlem   

o At spørgsmål, nysgerrighed og undren er vigtigt. Der findes 
ikke dumme spørgsmål! 

o At der er en god ordstyrer på møderne. For at holde 
debatten på sporet og for at sikre palds til alle samt sikre, at 
debat omsættes i handling. 

o At der skabes en tydelig sammenhæng til arbejdet i resten 
af Etf. Særligt fokus på hvad arbejde og beslutninger andre 
steder i Etf betyder for arbejde og beslutninger i RB. 
 

o Frivilligt arbejde 
o RB medlemmer kan få betaling for den arbejdstid, de 

bruger på transport til og deltagelse i RB-møder, fra 
arbejdspladsen forlades til det enkelte RB-medlem normalt 
ville have haft fyraften. 

o RB-medlemmer kan få betaling for den (arbejds)tid, der 
bruges på særlige opgaver. 

 Deltagelse i møder sammen med eller som 
som ’vikar’ for regionsformand.  

 Særlige opgaver, som løser (efter aftalen med 
regionsformanden eller besluttet i RB). 

 Opgaver som næstformand 
 RB-medlemmers evt. deltagelse i TR-

regionsmøder, hvis de ikke selv er valgt som TR 
o Øvrigt RB-arbejde er frivilligt arbejde 

 
o RB mødes i Fredericia ca. 6 gange årligt. Kl. 15-19,30. 

Møder planlægges på skiftende ugedage (mandag-torsdag), så det 
ikke er de samme RB-medlemmers fritids- og famileaktiviteter, som 
rammes hver gang. 
Dertil kommer evt. møder eller seminarer i det samlede Etf eller 
lokalt i Sundhedskartellet.  
 

o Dagsorden: 
o Anna-Marie udarbejder med næstformanden som 

sparringspart dagsorden.RB-medlemmer kan komme med 
ønsker til emner.  
 

o Referat 
o Der tages beslutningsreferat, som godkendes via mail eller 

på kommende møde. Godkendte referater lægges på 
www.etf.dk/syd 
 

o Vi bruger mail til: 
o At sende dagsorden og referat 
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o At sende andre informationer mellem møderne 
o At tage ’enkle’ beslutninger mellem møderne. 

 
o RB arbejder med en årsplan, som justreres efter hvert møde. 

 
o RB bruger www.etf.dk/syd til informationer, nyheder og nyhedsbrev. 

 
o Camilla og Anne Mette ønsker som suppleanter at indgå i arbejdet 

på lige fod med RB-medlemmer (men uden stemmeret). 
 

5) Økonomi 
Anna-Marie orienterede om den seneste økonomirapport (31.3.2014). Dvs 
den omfatter bla ikke afholdelse af generalforsamling. 
Samlet set er der et lidt mindre forbrug for perioden jan-marts 2014 end 
forventet. Der er brugt meget få penge til arrangerementer. 
 
RB vil få tilsendt nye økonomirapporter, og på RB-møde efter 
sommerferien (august/september) vil vi gå mere i dybden med regionens 
økonomi og det aktuelle forbrug. 

   
Blanketter og tidsfrister: 
Blanketter til dækning af transportudgifter og løn blev gennemgået kort  
Husk at udfylde blankketerne præcist – og husk altid at skrive under. 
 Alle bilag og blanketter skal hurtigst muligt afleveres /sendes til Anna-
Marie (aml@etf.dk). 
 

6) Evaluering af generalforsamlingen (GF) 

RB vurderede overordnet, at  

 Det var en god generalforsamling 

 Der var problemer med PC/ projektor, lyd og afvikling af      

 personvalg. 

 Det var godt med oplæg fra medlemmer 

 Det kan være svært som medlem at komme med så korte oplæg   

 og udstråle overskud og engagement 

 Stedet var fint, men problemer med manglende solafskærmning. 

Inden GF i 2015 tager RB stilling til, hvad vi skal ændre i forhold til GF i 

14. 

 

Anna-Marie orienterede om, at der på generalforsamlingen i region        

Midt-Nord også var problemer med afvikling af valg til Repræsentantskab.  

Der er derfor på sekretariatsplan nedsat en arbejdsgruppe, som kommer 

med forslag til optimering af de 3 regionsgeneralforsamlinger mht oplæg 

(på PC / projektor), lyd / mikroner samt afvikling af afstemninger og valg. 

 
 

7) Fremadrettet arbejde og opstart af årsplan. 
RB har udfra oplæg til fremadrettet arbejde (som blev drøftet på GF),  
stikord fra debatten på GF og nyhed på www.etf.dk/syd vedr. GF startet 
på at operationalisere handleplanen. 
Operationalisering, Arbejdet i 2014-15, version maj 2014 er vedlagt. 
Operationaliseringen gøres færdig på RB-møde 18. juni. 
 
Årsplan er a jourført og vedlagt.    
 

 

http://www.etf.dk/syd
mailto:aml@etf.dk
http://www.etf.dk/syd
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8) Arrangementer 
RB blev orienteret om, ar arrangementet ”Brug din personprofil, når du 
søger job”, 13. maj, er aflyst, pgra for få tilmeldte. 
 
Vi har ’følere’ ude i forhold til:  
Eva Wæhrens (ADL taxonomi), Lene Gram Herborg (ergoterapeut som 
arbejder med sundhedsfremme og foreebyggelse). Vi forsøger at få 
afklaring inden RB-mødet i juni. 
 
Vi har nedsat en hoc gruppe (Annette, Kate, Marie, Marianne, Jørgen), 
der skal arbejde med arrangementer om trivsel, stress, arbejdsglæde. 
Gruppen orienterer på RB-mødet i juni om hvilke arrangementer, der 
arbejdes videre med. 
 
Vi har fået 2 henvendelse om arrangementer, som RB tog stilling til: 
Styregruppen i Forum for Geriatrisk sygepleje i Region Syddanmark 
ønsker et samarbejde om en temadag / workshop. Evt. sammen med 
Dansk Sygeplejeråd og FOA.   
RB besluttede at vi er interesserede i et samarbejde. Efts fokus skal være 
hverdagsrehabilitering og –aktiviteter før, under og efter indlæggelse. 
Marianne indgår i arbejdet.  
Da Birthe tidligere har haft fokus på hverdagsrehabilitering under 
indlæggelse, opfordrer RB Birthe til at indgå i arbejdet sammen med 
Marianne. 
 
Lederkonsulent i Etf Tina Nør Langager har i masterprojekt beskæftiget 
sig med emnet ’Når frivillig møder professionel’ og tilbyder sig som 
oplægsholder.  
RB takker ja til Tina Nør Langagers tilbud. RB ønsker 2 arrangementer, i 
Esbjerg og Odense. RB beder Tina komme med forslag til tidsramme, 
program og stik ord til annoncering samt mulige datoer. (Anna-Marie 
arbejder med det).. 

 
 
På mødet i juni vil RB arbejde videre med planlægning af arrangementer.  

 Karin og Jørgen laver oplæg til medlemsmøde om: Om flere fag-
grupper i tværfagligt samarbejde, og om at have en faglighed, 
som er så væsentlig at andre faggrupper også gerne arbejde med. 

 Kamilla, Marianne og Tomas laver oplæg til medlemsmøde om: 
På hvilke områder finder jeg mit nye job? 

 Andre arrangementer? 
 
 

9) Nyheder til hjemmesiden 

o RB har konstitureret sig med næstformand (AML) 

o RB er startet proces med operationalisering af handleplan (AML) 

 
10) Planlægning af RB-møder for resten af 2014.   

Der holdes RB-møder:: 
Onsdag 18. juni. 
Mandag 1. september 
Tirsdag 21. oktober. 
Torsdag 27. november 
Alle dage 15-19,30 i Fredericia 
 
RB bedes derudover sætte kryds i kalenderen 4.-5. november 
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4. november holdes TR-konference. Afhængig af indholdet, vil RB-
medlemmer, der ikke selv er TR evt. blive inviteret til også at deltage.  
5. november holdes HB-RB-seminar. Evt. vil seminaret starte 4. november 
sidst på eftermiddagen. 
 

 
11) Næste møde  

På mødet 18. juni:           
o Fortsætter operationalisering af handleplanen 

  
o RB skal have en indledende drøftelse af, hvordan sammenhængen 

mellem de forskellige politiske niveauer i Etf  (RB; HB; REP) gøres 
tydelig. Hvad betyder drøftelser og beslutninger andre steder for 
RBs arbejde? 
 

o RB tager også en indledende drøftelse om muligheder for og 
ønsker til samarbejde med de valgte repræsentanter. Senere 
involveres repræsentanterne i drøftelserne.   
 

o RB skal drøfte de kommende overenskomstforhandlinger OK15. 
Det er en direkte sammenhæng til arbejdet i HB. Vi skal drøfte 
muligheder og udfordringer samt organisations- og 
forhandlingsfællesskaber. Vi skal drøfte på baggrund af 
diskussioner i HB og udviklingen i Sundhedskartellet, TR-
regionsmøder i marts, medlemsmøder i marts samt TR konference i 
Sundhedskartellet i juni. 
Formålet er at RB skal være godt orienteret og derudover have 
fokus på og være klar til hurtigt at igangsætte lokale aktiviteter. 
 

o Oplæg fra ad hoc gruppe om arrangementer om trivsel, stress, 
arbejdsglæde. 
 

o Planlægning af andre arrangementer 

 
o Orientering om Etfs deltagelse i Mandag Morgen-projekt om nye 

leder- og medarbejderoller 
 
RB har allerede nu ønsker til senere møder: 

o Aktuelle ledighedstal samt orientering om arbejdet i DSA. (RB i juni, 

hvis ledighedstal er tilgængelige, ellers september) 

o Tillidsreformen. RB drøfter på baggrund af FTF-møder i foråret 14 

og drøftelse i HB-møde i juni. Tillidsreformen er også på 

dagsordenen til TR-regionsmøder i september.Formålet er at RB er 

orienteret og klar til evt. lokale initiativer. (sættes på dagsordenen til 

RB i september) 

 
12) Evt.  

 

 
 


