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Referat af RB-møde torsdag 15. marts 2018  
 

Deltagere: 

Camilla Hartung Nielsen, Helle Svendsen, Marianne Roth Sørensen, Jørgen 

Peschardt, Tomas Jacobsen, Bo Trælund Rossen, Lone Merete Handberg, 

Marie Kaas, Christina Maj Nørgaard, Camila Mohr Nielsen, Lene Drejer, Birthe 

Schultz, Anna-Marie Laustsen.  

 

Afbud: 

Gitte Lind, Silja Junker Jørgensen 

 
 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Tomas er ordstyrer  
Marianne fast referent. 
 
Referatet fra november er udsendt på mail og godkendt.  

 

 
2) ”Vejr-melding” 

 

FORMÅL 

”De-breefing” 

ANVENDELSE 

Alle kan deltage i mødet uden at 

være fyldt helt op af andre ting 

 
           Sagsfremstilling: 

Vi har besluttet at starte møderne med en vejrmelding, en mulighed for 
en kort ”de-breefing”. Er der noget, man er fyldt af på job eller privat, har 
man mulighed for at dele det. Der er ikke tale om en runde. 
Der tages ikke referat af punktet. 
 
Indstilling: 
Vejrmelding gennemføres. 
 
Beslutning: 
Gennemført. 

 
 

3) OK18 
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FORMÅL 

RB får aktuel status  

ANVENDELSE 

Kvalificerer senere drøftelser og 

beslutninger i forhold til RBs 

opgaveløsning i forhold til OK18 

 
Sagsfremstilling: 

     RB får en aktuel status. 
     RB får mulighed for at spørge ind og drøfte status og evt. scenarier samt 

RB’s rolle og opgaver. 
      
     Det forventes, at RB holder sig løbende orienteret via hjemmesiden: 

http://www.etf.dk/ok18 og http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder og også 
gerne via Facebook (ven med Etf, Tina Nør Langager og Anna-Marie) 

      
            Indstilling: 

RB orienteres og drøfter. 
 
Beslutning: 
Indstilling fulgt. 

     
4) GF18 

 

FORMÅL 

RB drøfter og træffer nødvendige 

beslutninger 

ANVENDELSE 

Kvalificerer arbejdet med 

planlægning af GF 

 

 
Sagsfremstilling: 
 
Vi gennemgår dagsordenen til GF og tager beslutninger undervejs. 
Dagsordenen er vedhæftet. 

 
 

Vedr. pkt. 3, beretning: 

• Den skriftlige beretning er godkendt og ligger på hjemmesiden. 
Anna-Marie laver en mundtlig beretning, der supplerer den 
skriftlige og bliver så aktuel som mulig. 

• RB tager stilling til om der er forhold, som særligt bør 
fremhæves i den mundtlige beretning? 

• RB tager stilling til, om RB-medlemmer skal supplere Anna-
Marie i fremlæggelse af den mundtlige beretning? Fx 
repræsentant for de 3 grupper, som har forberedt 
medlemsarrangementer. 

• Det indstilles, at vi lægger op til drøftelser af beretning ved 
bordene. At RB-medlemmer er repræsenteret ved alle borde og 
har til opgave at facilitere debatten og tage noter. 
Debatten kan tage udgangspunkt i spørgsmålene: Hvad var 
godt? Hvad skulle have været anderledes? 
Skal vi bruge yderligere spørgsmål? 
Vi kan henstille, at særlig vigtige debatter fra bordene bringes 
ind i plenum. 

• Det indstilles at vi efter debat ved bordene har en 
plenumdrøftelse. Hvor medlemmer spørger og debaterer ud fra 
egen holdning eller ud fra drøftelserne ved bordene. 

http://www.etf.dk/ok18
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder
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Har vi brug for at der også kan afleveres ’anonyme’ spørgsmål (i 
hatten)? 

 
Vedr. pkt. 4 regnskab. 

• Der eftersendes regnskab for 2017 til RB t.o. Efter RB-mødet 
lægges regnskabet på hjemmesiden. 

• Regnskabet gennemgås af de økonomiske kontrollanter inden 
GF. 

 
Vedr. pkt. 5, Etf i et landspolitisk perspektiv 

• Lotte og Tina planlægger selv. Afhængig af OK18-situationen 
kan vi have brug for at prioritere mere tid. 

 
Vedr. pkt. 6, handleplan 

• Der er vedhæftet et forslag til handleplan. I forslaget er der også 
forslag til gruppedrøftelser på GF. 

• RB tager stilling til forslaget til handleplan 

• RB beslutter, hvilke emner vi vil foreslå til gruppedrøftelser. 

• Det indstilles, at RB-medlemmer er repræsenteret ved alle 
borde og har til opgave at facilitere debatten og tage noter. 
Det indstilles at vi efter debat i grupper har en plenumdrøftelse. 
Hvor medlemmer kommer med forslag og debaterer ud fra egen 
holdning eller ud fra drøftelserne ved bordene. 

• Har vi brug for at der også kan afleveres ’anonyme’ forslag (i 
hatten)? 

 
Vedr. pkt. 7, rammebudget 2019 

• Der eftersendes forslag til rammebudget 

• GF orienteres om, at de besparelser, som er vedtaget af HB, er 
gældende allerede fra indeværende år. 

 
Vedr. pkt. 8, indkomne forslag 

• RB drøfter RB’s størrelse. Debatten skal afklare, om RB eller 
enklete RB-medlemmer vil foreslå GF, at RB fremover får en 
anden størrelse 
På RB-mødet i marts var der følgende udsagn i forhold til RBs 
størrelse: 

- Vi er så mange, at det er svært at have dynamiske 
drøftelser 

- Vi er så mange, at vi får belyst mange perspektiver i 
drøftelserne 

- Det kan være svært at komme til orde 
- Fordi vi er mange, har vi mulighed for gruppedrøftelser 
- Der er ofte afbud, hvilket betyder, at fremmødet er mindre 

end det antal, vi er i RB 
- En mindre bestyrelse vil måske være mere forpligtende, så 

fremmødet bliver større 
- En bestyrelse med mange medlemmer betyder, at RB 

potentielt kan repræsentere mange fagområder og mange 
geografier. 

                       
                     RB bedes hjemmefra forholde sig til hvilke af de ovenstående  
                     udsagn eller andre argumenter, som den enkelte umiddelbart   
                     anser for at være væsentligst. Herefter har vi en afklarende proces  
                     på RB- mødet. 



 

 

 

 

 

 

4/7 

 

 

• Afhængig af forløbet af OK18 kan det være hensigtsmæssigt, at 
RB kommer med forslag til udtalelser el.andet. Det afklares i givet 
fald på mail med kort varsel. 

 
Vedr. 9, 10 og 11, valg af RB-medlemmer, suppleanter og økonomiske 
kontrollanter 

• Har Birthe, Gitte, Jørgen, Silja og Tomas besluttet at genopstille til 
RB? 

• Har Lene taget stilling til at opstille som RB-medlem eller 
genopstille som suppleant? 

• Fastholder Helle og Camilla Hartung, at de ikke genopstiller? 

• Når beslutningerne er taget, formidles den viden til medlemmerne. 

• De økonomiske kontrollanter har endnu ikke svaret, om de 
genopstiller. 

 
Øvrige forhold:  
Tidsplanen til GF laves med udgangspunkt i drøftelser fra RB 31.1. For at tage 
hensyn til den aktuelle OK-situation gøres den først færdig umiddelbart før GF. 
 
Helle og Marie orienterer om kahoot-quizzen. 
 
RB tager stilling til, hvorfor der er lagkager på GF. Pgra Etfs 80 års 
fødselsdag? Af andre grunde? 
 
RB-medlemmer skal huske: 

• At lave et opstillingsgrundlag, hvis man er på valg.  

• At melde sig til. 
    
 
Beslutning: 
Vedr. pkt.3: AML fortæller om afholdte arrangementer, og kommende. Er der 
RB-medlemmer, der gerne vil fortælle om det, melder man ind til AML. 
Vedr. pkt.4: AML laver afvigeforklaringer på regnskabet. 
Vedr. pkt 5: Vi skal regne med lidt længere tid til punktet. På den foreløbige 
tidsplan er der sat 30-45 min af. Tina og Lotte får råderum til at tage den plads 
der er brug for, det er vigtigt, at der er plads til at medlemmerne kan stille 
spørgsmål.  
Vedr. pkt 6: Handleplan er gennemgået og drøftet. Der laves 3 gruppedrøftelser 
omhandlende: Trivsel på arbejdspladsen og to medlemsarrangementer. Der 
skal mindst være et RB-medlem i hver gruppe, til at kvalificere inputene, og 
tage noter fra gruppedrøftelserne. En fjerde gruppedrøftelse er fokus på RB’s 
blinde vinkler. Det besluttes, at der ikke er behov for anonyme forslag i år.  
Vedr. pkt. 7: AML laver budget, der lægger sig op af principperne fra tidligere. 
AML sender det på mail, med hurtig tilbagemelding, så det kan blive lagt på 
hjemmesiden. 
Vedr. pkt.8: RB stiller ikke samlet forslag om reduktion af antallet af 
medlemmer.  
Vedr. pkt. 9,10,11: Silja, Helle og Camilla Hartung genopstiller ikke. Øvrige 
genopstiller til RB. Anna-Marie laver et dokument til hjemmesiden over hvem, 
der sidder i RB, hvem der er påvalg og hvem, der modtager genvalg. 
 
Der gives lagkager på GF18 pga. den høje deltagelse ved kravsindsamlingen til 
OK18.  
 

5) Økonomi 
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FORMÅL 

RB er orienteret om status og tager 

beslutning om at overholde dead-

lines 

 

ANVENDELSE 

Kvalificerer arbejdet med overholde 

budget og forvalte økonomien 

 
 
Sagsfremstilling: 

• RB får mundtlig status på budgetopfølgning 2018 
 

• RB strammer op på praksis for RB-medlemmers aflevering af 
blanketter til transport, timebetaling eller andre udlæg, og 
beslutter konsekvens af manglende overholdelse af tidsfrister og 
mangelfuld udfyldning af bilag. 

 

Hidtidig praksis er, at jeg har bedt om at få udfyldte bilag (dvs. 

også udregning på kilometer-beløb) løbende. Jeg har bedt om, 

at dead-line for aflevering 30.6. og 31.12. blev respekteret. Dette 

for at muliggøre budgetopfølgning og overblik. 

Specielt i forhold til 31.12. har jeg praktiseret at sende en 

reminder på mail. Dette for at sikre, at årsregnskabet kan gøres 

færdigt. 

 

Status er, at langte de fleste har afleveret løbende og overholdt 

dead-lines. TUSIND TAK for det. 

I år har jeg fået 2 afleveringer efter, at årsregnskabet var 

afsluttet. 

Den ene aflevering, som jeg fik 12. januar, var på få bilag, og 

regnskabsmedarbejderne påtog sig at åbne regnskab og 

kontere for 2017 (= ekstra administrative arbejdsgange). 

Den anden aflevering fik jeg på mødet 31.1., og den dækkede 

hele 2017. Regskabet er 2017 er lukket og bliver ikke åbnet 

igen. Det betyder, at alle udgifter til transport og timer til et RB-

medlem for 2017 bliver konteret i 2018. 

Da vi går ud af 2017 med et overskud, men er blevet beskåret i 

den økonomiske tildeling for 2018, er det ikke en fair måde at 

forvalte medlemmernes penge på. 

 

Fremadrettet kommer vi til at overholde den praksis, som er 

gældende andre steder i Etf: 

- Alle bilag skal afleveres senest 2 måneder efter afholdt 

aktivitet.  

- Dead-line 30.6. og 31.12. skal overholdes. 

- Alle bilag skal afleveres udfyldte. 

Udgifter dækkes ikke, hvis deadlines ikke overholdes. 

 

 
Indstilling: 
RB tager orientering om økonomisk status for 2018 til efterretning. 
 
RB tager til efterretning, at praksis for aflevering strammes op. 
 
Beslutning: 
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¤ Der er ikke udarbejdet en status, den vil komme på et kommende 
møde. 
¤ Taget til efterretning. 
 

 
6) Fast punkt: Kort orientering fra regionsformand 

 

FORMÅL 

RB kan spørge uddybende til 

orientering 

ANVENDELSE 

RB har en bred viden 

 
 

Sagsfremstilling: 

• Skriftlig orientering  fra Anna-Marie eftersendes.  
 
 

Indstilling: 
Tages til efterretning.   
 
Beslutning: 
Drøftelse af proces om beslutninger/holdningsudvekslinger på mail. 
Ellers taget til efterretning. 

  
7) Arrangementer på vej 

 

FORMÅL 

RB er orienteret 

ANVENDELSE 

RB kan deltage og opfordre andre til 

at deltage 

 
Sagsfremstilling: 
Arrangement om ergoterapi og smerte er aftalt til 6. juni. 
Det aftales, hvem byder velkommen og slutter arrangementet af. 
Der er aftalt annoncering. Det lægges snarest på Etfs kalender: 
http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer 
 
Arrangementer om krydspres og myndighedsrolle bliver formentlig 8. og 
28. maj. De er endnu ikke klar til annoncering. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
 
”Ergoterapi og smerte” afholdes d. 6.6. i Fredericia. – Silja/Birthe/Bo 
byder velkommer og runder mødet af.  
 
D. 8.5. afholdes ”Krydspres og myndighedsrolle” i Odense. Der afholdes 
møde i Sønderjylland/Vojens/Haderslev efter sommerferien.  

            

8) Fast punkt: Næste møde, 7. maj 2018 

         

FORMÅL 

RB får viden om en del af de emner, 

som forventes på næste RB-møde 

ANVENDELSE 

Er med til at kvalificere det fremadret-

tede arbejde 

 

http://www.etf.dk/aktuelt/kurser-og-arrangementer
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Sagsfremstilling: 
Mødet i maj bliver en opsamling på GF og en igangsætning af RB’s 
arbejde. 
T.o. var det ikke muligt at få et oplæg om at agere politisk, så det 
kommer i stedet på mødet i juni. 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
På mødet d. 7.5. drøftes, hvordan RB vil arbejde bl.a. i forhold til 
mødetidspunkter. 
Næste møde afholdes d. 13.6. 
Ellers taget til efterretning.  

 
9) Hvordan gik mødet? 

 

FORMÅL 

RB reflekterer over mødet og egen 

indsats og deler med hinanden 

ANVENDELSE 

Er med til at sikre bedre møder frem-

adrettet 

 
 

Sagsfremstilling: 
RB evaluerer mødet.  
Den gang arbejder vi ud fra flg. spørgsmål: 

• Hvad tager jeg med mig? 
Hvad har jeg bidraget med? 

            Indstilling: 
RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
 
Beslutning: 
 
 
 

10) Evt.  
Tillykke til Jørgen med genvalget til HB. 
Tak til Silja, Helle og Camilla Hartung for samarbejdet i RB.. 

 

 

 

 


