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Deltagere: 

Nanna Damgaard Nordenskov, Jørgen Peschardt, Lone Merete Handberg, Gitte Lind, 

Marianne Roth Sørensen, Anna-Marie Laustsen.  

 

Afbud: 

Birthe Schultz, Anya Bæksted, Lisa Roberts, Bo Rossen, Maria Andersen, Anette 

Bisgaard Lunding, Christina Maj Nørgaard, Lene Drejer, Tomas Jacobsen 

 
 

1. Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Marianne tager referat 
 

 
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 kort 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. 
Punktet kræver opmærksomhed på, at man ikke kommer til at tage punkter op, 
som i stedet burde have været på dagsordenen. 
Der tages ikke referat af punktet. 
 
Indstilling: 
Vejrmelding gennemføres. 
 

           
3. 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. 
 
     Herudover vil derblive givet en kort mundtlig orientering fra HB-mødet i 

december, bla. om situationen på SOSU-skolerne 
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     Arbejdspladser om OK21. Der har været en overvældende medlemsinteresse, 
og i stedet for 2 dage kommer vi til at bruge 4 dagene på besøgene og når ud 
på 12 arbejdspladser.   

              
           Indstilling: 
           Orientering tages til efterretning 
 
           Beslutning: 
           Orientering taget til efterretning. 

 
 

4. Økonomi, status 2019 

 

FORMÅL 

RB er orienteret 

ANVENDELSE 

RB handler på baggrund af viden om 

aktuelt forbrug 

 
           Sagsfremstilling: 
 

     Del 1: 
     Der er vedlagt økonomisk opflg. over faktuelt forbrug 1.1.-31.12..2019.  
     Der vil ske enkelte om-konteringer, men forbruget (bund-linjen) ændres ikke. 
     Oversigten er kommenteret med umiddelbare afvige-forklaringer. 
      
     Status vil blive gennemgået og RB kan stille spørgsmål. 
      
      Del 2: 
      Derudover skal RB drøfte og tage stilling til procedure for dækket af timer i 

forbindelse med afholdes af RB-møder. 
 
      Vores nuværende paraksis er: 
      RB-medlemmer kan få dækket timer fra de forlader arbejdspladsen til deres 

individuelle sædvanlige fyraften. Uanset om de trækkes i løn, eller omlægger 
deres arbejde (’afspadserer’). Det er også muligt at få sæavanlig løn fra 
arbejdsgiver, som så kompetemnseres for timer, på samme måde som de 
kompenseres, når TR deltager i møder /kurser. 

       
      Vi skal tage stilling til, om de RB-medlememr, der også er valgt som TR på 

deres arbejdsplads, fremadrettet følger samme fremgangsmåde, som når de 
er fraværende som følge af TR-arbejde. Dvs. de får deres sædvanlige løn, 
mens arbejdspladsen komptenseres for deres fravær. 

 
      Fordelen ved den model er, at vi (formentligt) vil kunne trække på AKUT-

midler til dækning af timer for de RB-medlemmer, der også er TR. Det vil 
betyde, at vi vil få flere penge i regionen, som enten kan bruges til mere 
mødetid, der ligger i arbejdstiden, eller evt. til flere medlemsarrangementer. 

       Ulempen for de RB-medlemmer, som også er TR, er, at de mister 
valgfriheden og muligheden for at omlægge arbejdet.   

 
Indstilling: 
Del 1: 
Opgørelse over forbrug tages  til efteretning og gøres herefter klar til 
fremlæggelse og godkendelse på GF20 
 
Del 2: 
RB drøfter fordele og ulemper og træffer beslutning. 
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. 
Beslutning: 
Del 1: Opgørelse over forbrug er taget til efterretning. Opgørelsen fremlægges 
skriftligt på GF20 uden bemærkninger. AML giver bemærkninger mundtligt på 
GF20.  
 
Del 2: RB ønsker ikke at ændre nuværende praksis. 
 
 

5. Planlægning af GF20 
 

FORMÅL 

RB drøfter og træffer nødvendige 

beslutninger 

ANVENDELSE 

Kvalificerer arbejdet med planlægning 

af GF 

 

 
Sagsfremstilling: 
RB skal træffe en række beslutninger. 
 

• Annoncering 
Du ser annonceringen på hjemmesiden her:   
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-region-
syd-2020/1392 
 
Er der noget, vi skal være særlig opmærksomme på at supplere med 
eller særlig fremhæve? 
 
Beslutning:  
Anna-Marie uddyber annoncering 
 

• Vi skal i år være på Milling Park Hotel i Middelfart. 
Anna-Marie præsenterer lokale, muligheder og forplejning. 
 
Beslutning: 
Der suppleres med lagkager (fordi vi har fantastisk aktive 
medlemmer) 
 

• Dirigent og elektronisk afstemning 
Anna-Marie orienterer mundtligt 
 
Beslutning: 
Tages til efterretning 
 

• Vil vi have om sang? 
Drøftes 
 
Beslutning: 
Vi synger ikke. 
 

• Skriftlig beretning 
= en status over det arbejde som er udført det sidste år 
Anna-Marie skriver beretningen kort og faktuelt, og der tages afsæt i 
den formidling, vi allerede har lavet, f.eks.i direkte-mails.  

https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-region-syd-2020/1392
https://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/generalforsamling-region-syd-2020/1392
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Beretningen mailes til RB i løbet af februar, som herefter godkender på 
mail, evt. med kort tidsfrist. 
 
Er der noget, som vi skal give særlig opmærksomhed? 
 
Beretningen lægges på hjemmesiden og der linkes i en direkte-mail. 
 
Beslutning: 
Godkendt 

 

• Materiale til hjemmeside 
Det indstilles, at vi lægger dagsorden, beretning, forslag til fremadrettet 
arbejde, regnskab og budget på hjemmesiden, efterhånden som det 
bliver færdigt. 
 
Beslutning: 
Godkendt 
 

• Oplæg fra arbejdsgruppe ((Bo, Birthe, Anna-Marie) om 
medlemsindragelse på GF 
Oplæg er vedlagt. Det suppleres af arbejdsgruppen. RB debatterer og 
træffer beslutning. 
 
Beslutning: 
Endeligt beslutningspapir er vedlagt 

 

• Dagsorden 
Der vedlægges 1. udkast til dagsorden og 1. udkast til tidsplan. 
RB tager en første drøftelse af dagsorden og prioritering af tid. 
 
Beslutning: 
Dagsorden er godkendt 
Tidsplan drøftes igen på RB-mødet i marts 
 

• Gennemgang af dagsordenen:  
Vi tager udgangspunkt i dagsordenen, når vi gennemgår 
nedenstående . 
 
Mundtlig beretning  

                  Følger vi arbejdsgruppens indstilling 
 

Beslutning: 
Endeligt beslutningspapir er vedlagt 
 

• Regnskab 
Er drøftet tidligere på RB-mødet 
 
Beslutning: 
Regnskab er godkendt 
 

• Etf fra et landspolitisk perspektiv 
Vi forventer, at Tina eller Lotte deltager. 
Har vi særlige ønsker til emne? F.eks. fokus på indsatsområder 
vedtaget på Rep19? 
 
Beslutning: 
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Vi beder Tina kort præsentere indsatsområderne vedtaget på 
Rep19 
 

• Forslag til handleplan 
Der er vedlagt et første udkast, som RB gennemgår og kvalificerer. 
 
Beslutning: 
Endeligt forslag til handleplan er vedlagt 
 
Følger vi arbejdsgruppens indstilling vedr. mundtlig fremlæggelse? 
 
Beslutning: 
På RB-mødet i marts beslutter vi hvilke RB-medlemmer, der 
fremlægger handleplanen. 
 

• Forslag til rammebudget 
RB drøfter principper om forslag til budget mhp at lave et forslag, som 
godkendes på RB-møde i marts 
 
Beslutning: 
Forslag til budget laves på baggrund af foregående års budgetter 
og ikke på baggrund af forbruget i 2019, som er afvigende pgra 
ekstraordinært mange arrangementer 
 

• Indkomne forslag 
Har RB forslag? 
 
Beslutning: 
RB har ingen forslag 
 

• Valg på GF 
Det indstilles, at vi tilbyder alle, der stiller op, at sende et 
opstillingsgrundlag (Hvem er du? Hvorfor skal medlemmerne stemme 
på dig?). Overholdes en bestemt tidsfrist, lægges opstillingsgrundlaget 
på hjemmesiden.  
Tdl. har vi kopieret og medbragt alle opstillingsgrundlag til deltagerne 
på GF. Skal vi fortsat gøre det, elelr kan vi gøre det mere klimavenligt? 
 
På generalforsamlingen kan kandidater præsentere sig med navn og 
arbejdssted (eller uddannelsessted eller for ledige og pensionister med 
bopæl). 
 
Beslutning: 
Vi opfordrer kandidater til alle valg til at lave et 
opstillingsgrundlag, som lægges på hjemmesiden. 
Vi laver et galleri på GF, så deltagerne i pauser kan se de 
forskellige kandidater. 
Kandidater kan præsentere sig mundtligt med navn og arbejdsted 
(studerende: uddannelsessted og ledige /pensionister: bopæl) 
 
På valg i 2019 er: 
-  flg. RB-medlemmer: Jørgen, Birthe, Gitte, Tomas, Lene, Lisa.  
   Vælges for 2 år. 
-  begge suppleanter: Nanna og Maria. Vælges for 1 år. 
   Hvis I har truffet beslutninger om at genopstille eller ikke    
   genopstille, må I gerne dele det med RB. 



 

 

 

 

 

 

6/7 

 

 
        - begge økonomiske kontrollanter. Vælges for henholdsvis 1 og 2 år 

                         - 14 repræsentanter + suppelanter. Vælges for 3 år. (Deltager i Rep22     
                            + evt. ekstraordinære Rep i perioden) 
 
                         Beslutning: 
                         Birthe har meddelt, at hun ikke genopstiller 
                         På RB-mødet i marts drøfter vi situationen  

 

• Kahoot eller lotteri eller noget andet? 
Hvad gør vi? 
 
Beslutning: 
Vi gennemfører lotteri og ikke kahoot 
 

 
6. Kommende arrangementer  

 

FORMÅL 

RB deltager på (evt. som ansvarlig for 

mødet) på relevante møder) 

ANVENDELSE 

Vi sikrer at RB har / får relevant viden 

 
           Sagsfremstilling: 
 
           Aktuelt er under planlægning: 
 

• 3 faglige temadage i februar og marts i Haderslev (gentagelse af dage i 
Odense og Esbjerg) 
3. februar: Jørgen og Anna-Marie 
24. februar: Jørgen og Marianne 
23. marts: Jørgen og Marianne 
 

• Valgmøder om valg til regionsformand: 

5. marts i Kolding: I tilfælde af kampvalg: ansvarligt RB-medlem? –  

Beslutning: Jørgen  

 

11. marts i Odense: I tilfælde af kampvalg: ansvarligt RB-medlem?: 

Beslutning: Gitte eller Lone 

 

• Møder om forskning i ADL med Eva Wæhrens er nu aftalt. 

27. maj i Odense: Anna-Marie deltager.  

Beslutning:  

Udover Anna-Marie deltager Lone og Gitte 

 

1. september i Jylland: kan vi drøfte på senere RB-møde 

 

• 2 fyraftensmøder om ergoterapeuters dokumentationspligt bla. i forhold 
til autorisationen.  
24. marts i Odense: Anna-Marie deltager.  
 
7. maj i Kolding: Er der 1-2 RB-medlemmer, som vil være ansvarlige 
for dette møde (såfremt mødet i Odense er afstedkom særlige 
problemer)?  
Beslutning:  
Lone og Jørgen. 
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7. Kommende RB-møder  

 

FORMÅL 

RB har opmærksomhed på kommende 

møder 

ANVENDELSE 

Sikre at relevante forhold behandles 

 
Sagsfremstilling: 
Mødet i marts vil bla. handle om GF20 og kommende arrangementer 
 
Vi har allerede nu aftale møder 11. maj og 10. juni. 
Det er ny RB, som skal godkende møder efter sommerferien. Jeg vil dog 
orientere jer om, at der allerede nu er mange aftaler i kalenderen for august-
september. En mulig RB-dato i september kan være tirsdag 22. september. 
Mulige datoer for RB-samtaler kan være 6. og 7. oktober, begge dahge 14-20. 
 
Beslutning: 
Taget til efteretning. 

                 
 

8. Hvordan gik mødet? 
 

FORMÅL 

RB reflekterer over mødet og egen ind-

sats og deler med hinanden 

ANVENDELSE 

Er med til at sikre bedre møder fremad-

rettet 

 
Sagsfremstilling: 
RB evaluerer mødet ud fra flg. 
 

• Hvad fik jeg ud af mødet? 

• Hvordan har det betydning for det fremadrettede arbejde? 
 

             
9. Evt.  

 

 

 

HUSK kommende RB-møder: 

• 10. marts 

• GF 2. april 

• 11. maj 

• 10. juni 

• Evt. 22. september?? 

• Evt.RB-udviklingssamtaler 7.-8-oktober?? 

  

 


