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Referat af RB-møde man. 7. maj 2018 i Etf, Region Syd 
 

Deltagere: 

Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, Tomas Jacobsen, Lone Merete 

Handberg, Christina Maj Nørgaard, Camila Mohr Nielsen, Birthe Schultz, Lisa 

Roberts, Nathasja Groth, Maria Andersen, Gitte Lind, Anna-Marie Laustsen.  

 

Afbud: 

Lene Drejer, Bo Trælund Rossen, Marie Kaas 

 

Hovedtema for mødet: 

Denne gang er hovedteamet opflg. på GF18 og operationalisering af handleplan. 

Derudover proioriterer vi tid til at drøfte OK18. 

 

 
1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 

Anna-Marie er mødeleder 
Gitte er ordstyrer  
Marianne fast referent. 
 
Referatet fra marts er udsendt på mail og godkendt.  

 

 
2) Præsentation af RB 

 

FORMÅL 

RB lærer hinanden at kende 

ANVENDELSE 

Kendskab til hinanden sikrer et bedre 

samarbejde 

 
Sagsfremstilling: 

RB præsenterer sig med navn, arbejdsplads, særlige interesse- eller 
erfaringsområder i RB-arbejdet, hvor lang tid man har været i RB, evt. 
andre tillidshverv – og evt. andet, som man synes er væsentligt. 
 
Indstilling: 

   Gennemføres. 
 
 

3) ”Vejr-melding” 

 

FORMÅL 

”De-breefing” 

ANVENDELSE 

Alle kan deltage i mødet uden at være 

fyldt helt op af andre ting 
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           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. 
 

 
4) Konstituering af næstformand for 2018-19 

 

FORMÅL 

I flg. vedtægterne skal vi konstiuere 

en næstformand 

 

ANVENDELSE 

Sikre at vi har en næstformand 

 
           Sagsfremstilling: 

Marianne Roth Sørensen har gennem flere år været konstitueret 
næstformand. 
Alle RB-medlemmer kan kandidere til næstformandsposten. 
 
Indstilling: 
RB konstiturer en næstformand 
 
Beslutning: 
Marianne Roth Sørensen er konstitueret til næstformandsposten. 

 

 
5) Lodtrækning om rækkefølge på suppleanter 

 

FORMÅL 

Vi skal have en 1. og en 2. suppleant 

ANVENDELSE 

Vi skal kende rækkefølgen, når der 

bliver brug for suppleanterne 

 
           Sagsfremstilling: 

Da der ikke var kampvalg til suppleantpladserne, har vi ikke et stemmetal, 
der afgør, hvem er henholdsvis 1. og 2. suppleant. 
 
Indstilling: 

     Der genneføres lodtrækning om Maria eller Nathasja er 1. eller 2. 

suppleant. 

 

     Beslutning: 

1. suppleant: Maria Andersen 

2. suppleant: Nathasja Groth 
 
 

6) Ting som ny RB vil gøre anderledes i forhold til afvikling af møder? 
 

FORMÅL 

Afklare praksis 

ANVENDELSE 

Sikre gode møder, som alle kan se sig 

selv i 
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           Sagsfremstilling: 

RB har tidligere: 
- Mødtes i Erritsøhallen kl. 15-19,30, 6-7 gange årligt. Afviklet på 

skiftende ugedage, man-tors. 
- RB-suppleanter har deltaget i alle møder. De har haft stemmeret, når 

ordinære RB-medlemmer ikke har været til stede. 
- Dagsorden er udsendt på mail ca. 1 uge før mødet, og alle har 

forberedt sig inden mødet. 
- Der arbejdes med forskellige arbejdsformer. Bla. eksterne 

oplægsholdere, gruppearbejde på møderne og/eller imellem møderne. 
- RB-medlemmer og suppleanter får dækket transportomkostninger. 

Dvs. offentlig transport eller km.penge (højeste takst =3,54 kr/km). I 
størst muligt omfang laves samkørsel aht økonomi og udvikling af RB-
relationer. Der dækkes kun transportudgifter, der ligger ud over de 
udgifter, man normalt har til /fra arbejde. Eks.: arbejder et RB-medlem 
i Middelfart, dækkes udgifterne til/fra Middelfart-Frederica – selv om 
RB-medlemmet bor i Odense. Det forudsætter dog at RB-medlemmet 
kører til RB-møde direkte fra arbejde. 

- RB får dækket svarende til tabt arbejdsfortjeneste, fra det tidspunkt 
arbejdspladsen forlades til normal fyraften. Der kan ydes dækning 
uanset om der sker et løntræk eller man regulerer med afspadsering. 

- Blanketter til transport og tabt arbejdsdfortjeneste udfyldes korrekt og 
afleveres (mailes) til Anna-Marie efter hvert møde. Der ydes ikke 
refusion, hvis blanketter afleveres senere end 2 måneder efter afholdt 
møde. Alle blanketter skal afleveres inden 30.6. og 31.12. hvert år. 
 

 
Indstilling: 
RB drøfter og beslutter, om noget skal ændres. 
Især overvejer RB, om mødetidspunkt og kadence skal fastholdes? 
 
RB danner fælles overblik over, hvor der er mulighed for at lave 
samkørsel. 
 
Beslutning: 
- Ovenstående fastholdes. 
- Medlemmer fra Sønderjylland/Kolding (Birthe, Maria, Lone, Marianne 

og Jørgen), koordinerer samkørsel, når det er muligt. Evt. kobler Lisa 
sig på fra Billund og retur til Esbjerg. 
Medlemmer fra Odense og Syd / Østfyn (Gitte, Bo, Christina, Marie og 
Anna-Marie) koordinerer kørsel.  
Lene, Camilla, Nathasja og Tomas sørger selv for transport. 
 

 
7) Oplevelse og evaluering af GF18 

 

FORMÅL 

RB evalueringer 

ANVENDELSE 

RB inddrager evalueringen i det 

løbende arbejde samt ved 

planlægning af GF19  
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           Sagsfremstilling: 
Der er vedhæftet en sammenskrivning af den evaluering, som blev 
gennemført på gule sedler på GF. 
Der er mange forskellige udsagn, men der er 2 forhold, som hyppigt går 
igen:  
- Mange tager det med sig, at det er godt at være en del af Etf / et 

fællesskab 
- Mange undrer sig over, at der ikke deltager (endnu) flere medlemmer. 

 
Jeg ved ikke, hvornår vi får den standardiserede evaluering, men den 
eftersendes, så vi kan behandle den enten på dette eller på næste møde. 
 
I forhold til de fysiske rammer var der for varmt i lokalet. Inden GF19  
undersøges det derfor, om der er bedre indeklima i nogle af de nye lokaler 
i Fredericia Idrætcenter, som aktuelt er ved at blive bygget. Er det ikke 
tilfældet, skal vi finde et andet sted at afvikle GF19. 
 
Indstilling: 

     RB forholder sig til både egen oplevelse af og evalueringen af GF. RB 

drøfter på den baggrund de forhold, hvor der anses at være en vigtig 

læring. 

 

     Beslutning: 

Drøftelse taget til efterretning.    
 
 

8) Operationalisering af handleplan for kommende år. 
 

FORMÅL 

RB begynder at operationalisere 

handleplanen 

ANVENDELSE 

Sikre at der hurtigt sættes gang i 

handlinger og aktiviteter 

 
           Sagsfremstilling: 

RB vil i løbet af det kommende år arbejde med udfoldelse og 
genneførelse af den besluttede handleplan. 
Drøftelserne på dette møde er derfor en opstart. 

 
           Vi fremlagde på GF forslag til handleplan, som blev vedtaget, og vi bad   
            medlemmerne kvalificere i 5 grupper: 

- Konference om ergoterapi på plejecentre 
- Konference om ergoterapi på beskæftigelsesområdet 
- Trivsel på arbejdspladser 
- RB’s blinde vinkler 
- Hvad er godt og skal udvikles 
 
Der er vedlagt et sammenskriv fra grupperne. Dog bliver materialet om 
RB’s blinde vinkler eftersendt. 
 
Der er også vedhæftet et sammenskrivning af de andre tilbagemeldinger, 
som vi fik på sedler fra medlemmerne. 
 
PÅ GF18 lovede jeg medlemmerne, at vi sender vi direkte mails til alle. 
Den første (om RB-møde i maj, kommende arrangementer og OK18) er 
aktuelt på vej ud. 
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Indstilling: 
På RB-mødet tager vi en kort præsentation fra hver gruppe. 
 
Herefter beslutter RB, hvordan vi vil forholde os til arbejdet fra grupperne. 
Mit forslag er: 
- at vi nedsætter 2 arbejdsgrupper til at kvalificere besleutning om og 

afvikling af de 2 konferencer. 
- At vi beslutter, om der er noget fra de 3 andre grupperarbejde, som 

straks skal omsættes i handlinger – eller vi tager fornyet behandling 
på senere møder 

  
 
Herefter drøfter RB sammenskrivet med de øvrige tilkendegivelser fra 
medlemmer.  
Der er flere tilbagemeldinger, som er vanskelige at forstå. Måske fordi de 
er ude af kontekst? Derfor ærgerligt at medlemmer ikke har sagt det højt 
eller spurgt på GF, så de kunne få et svar, eller vi kunne forstå, hvad de 
mener. Der er også tilbagemeldinger, som ligger uden for RB’s 
handleområde. De ting, som åbenlyst ’hører til’ andre steder i Etf, 
formilder jeg videre. 
RB skal have særligt fokus på om nogle af tilbagemeldinger kalder på 
hurtige eller særlige handlinger, eller de skal indgå i det løbende arbejde.  
 
Endelig går RB handleplanen igennem og beslutter, om der er ting, som 
skal skal justeres eller prioriteres anderledes på baggrund af drøftelser og 
tilkendegivelser på GF18. 
Mit forslag er, at vi på dette møde har særligt fokus på 2 ting: 

- Er der faglige arrangementer, som vi allerede nu kan beslutte, 
at vi vil gennemføre? Eller som vi kan kvalificere mhp en 
senere beslutning. 

- Indledende drøftelser af hvordan vi kan udnytte momentum for 
at tydeliggøre forskellen på en rigtig fag- og 
proffesionsforening og en ’gul forening’  

 
I forhold til flere direkte mails til medlemmer er mit forslag: 

- at vi på juni mødet (eller efter sommerferien) tager en drøftelse 
af ønsker og strategier i forhold til direkte mails 

- at jeg samarbejder med Etfs kommunikationskonsulent og 
tager de første skridt til hyppigere kommunikation via direkte 
mails. 

 
 
            Beslutning: 

- Arbejdsgruppe om konference for plejecentre:  
Lone, Lisa, Christina, Anna-Marie.  

- Arbejdsgruppe om konference for beskæftigelsesområdet: 
Tomas, Anna-Marie. Der laves en overvejelse om evt. 
inddragelse af medlemmer der har tilkendegivet interesse på 
GF18.  

- Anna-Marie kontakter ”Margueritten”  ift. et arrangement om 

demenslandsby og hvad ergotp. kan bidrage med.  

- Drøftelse af arrangement ” hvad er det dine kontingentkroner 

går til”. Der arbejdes videre med et arrangement. Anna-Marie 

udarbejder en tekst som sendes ud til RB-medlemmer, som 

kan kvalificere det yderligere. 
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Gennemgang af tilbagemeldinger fra gruppearbejderne på GF18, prioritering på 
post-it ”nu, senere og på hold”.  
 
Der er vedlagt: 

• årskalender for Etf region Syd og for RB region Syd. Årskalenderne 
matcher Etfs og HB’s årskalendre. 

• Oversigt over aktiviteter, som sættes i gang nu eller senere eller 
sættes på hold. 

 
 

 
9) OK18 

 

FORMÅL 

RB får aktuel status  

ANVENDELSE 

Kvalificerer RBs opgaveløsning i 

forhold til OK18 

 
Sagsfremstilling: 

     RB får en aktuel status. 
     RB får mulighed for at spørge ind og drøfte status samt RB’s rolle og op-

gaver. 
      
     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: 
RB anbefaler medlemmer at stemme til urafstemningen. Det er vigtigt for 
vores legitimitet i forhandlingerne, at der er stor medlemsdeltagelse. Hvis 
medlemmer er tilfredse med resultatet, skal de stemme ja. Hvis de ikke er 
tilfredse og mener, at der kan skabes bedre resultat ved en konflikt, skal 
man stemme nej. Hvis man er i tvivl, skal man stemme blankt. Det vigtig-
ste er, at vi stemmer. Studerende har også stemmeret. De kommer til at 
arbejde under de vilkår der besluttes. RB-medlemmer kan være med til at 
gøre studerende opmærksom på vigtigheden af at stemme. Anna-Marie 
laver et opslag på Facebook ift. at stemme. Hvis tidskadancen passer, op-
fordres også i direct-mail til medlemmer.  
 

 
10) 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.  

http://www.etf.dk/ok18
http://www.etf.dk/aktuelt/nyheder
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Indstilling: 
Tages til efterretning.   
 
Beslutning: 
Taget til efterretning. 

  
11) Fast punkt: Kort orientering fra HB 

 

FORMÅL 

RB kan spørge uddybende 

ANVENDELSE 

RB har bred viden 

 
           Sagsfremstilling: 

Det forventes at RB læse referater fra HB-møder. Jørgen og Anna-Marie 
kan orientere om særlige emner. 
 
Siden sidste RB-møde har der været et HB-møde i april samt flere 
ekstraordinære møder om OK18 på skype eller telefon. I juni holdes et 
HB-seminar og næste ordinære HB-møde holdes i september. Der vil 
komme ekstraordinære møder om OK18. 
 
På dette møde vil I få meget kort orientering om økonomisk status i Etf og 
beslutning om ændring af specialistordning. Der er vedlagt en status på 
kvalitetssporet i forhold til fokusområdet.  
I kan selvfølgelig både spørge uddybende eller til andre ting. 
 

     Evt. spørgsmål til beslutning om fusion mellem hovedorganisationerne 
FTF og LO tager vi også her.  

 
Indstilling: 
RB blev orienteret 
 
Beslutning: 

           Orientering taget til efterretning.  
 

12) Fast punkt: Arrangementer på vej 
 

FORMÅL 

RB er orienteret 

ANVENDELSE 

RB kan deltage og opfordre andre til 

at deltage 

 
Sagsfremstilling: 

- Første maj- arrangement i Odense. Tomas, Lone og Birthe 
deltager sammen med Anna-Marie. Evt. kommer flere. 

- Arrangement om ergoterapi og smerte er aftalt til 6. juni. Silja 
har tilbudt at byde velkommen. Hvem deltager fra RB? 
Hvem slutter af? 

- Arrangementer om krydspres og myndighedsrolle er 8. maj. 
Hvem byder velkommen og slutter af? 

 
Indstilling: 
Orientering tages til efterretning og der træffes de sidste beslutninger. 
 
Beslutning: 

           Ergoterapi og Smerte: Marianne byder velkommen og slutter af. 
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           Krydspres og Myndighedsrolle: Marie er tovholder på mødet.  
           
            

13) Fast punkt: Næste møde, 13. juni 2018 og kommende møder 

         

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 

 
Sagsfremstilling: 
På mødet i juni får vi oplæg fra Etfs pressechef Claus Christoffersen om at 
agere politisk. Vi fortsætter også med at udfolde handleplanen. Endelig 
forventer jeg, at vi har en økonomisk status for Region Syd. 
 
Jeg foreslår, at jeg laver forslag til kommende møder for resten af 2018, jf. 
beslutninger om hyppighed truffet under pkt. 6.  
Møder i 2019 planlægges i efteråret 2018 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 
Taget til efteretning 
 

 
14) 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 var godt?  
- Hvad skulle have været anderledes? 
- Hvordan var min forberedelse? 

            
            Indstilling: 

RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
 
Beslutning: 
Vi skal fastholde navnerunde et par møder endnu, så vi sikrer at alle 
kender navnene.  
Opgavesætningen i gruppearbejdet må gerne være lidt mere tydelig, samt 
lidt mere tid. 
Det er svært at orientere sig materialet, når det er sendt på flere 
forskellige datoer. RB-medlemmer anbefales evt. at lave en mappe i deres 
mailboks. Anna-Marie vil forsøge at henvise til forgående mails, når der 
laves eftersendelser.  
 

15) Evt.  
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Tomas har punkt til næste møde om politik om smerte og smertehåndtering, 

hvor tomas skal interviewes om forløb til smertepatienter. 

 


