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Referat fra RB-møde, torsdag d. 3.september 2015 

 

Afbud: 

Kamilla Mercado, Silja Jørgensen, Anette Bisgaard, Tomas Jakobsen 

 

Deltagere: 

Camilla Mohr Nielsen, Marianne Roth Sørensen, Jørgen Peschardt, 

Marie Kaas, Helle Svendsen, Anne Mette Riber, Birthe Schultz, Karin 

Horsted, Gitte Lind, Christina Maj Nørgaard, Anna-Marie Laustsen 

 
1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 

Anna-Marie er mødeleder. 
Karin er ordstyrer.  
Marianne fast referent. 
 
Beslutning: 
Karin er ordstyrer. 

            
 

2) Valg af ny landsformand 
Sagsfremstilling: 
RB får mulighed for at stille spørgsmål og drøfter, hvad et 
formandsskifte betyder for en forening. 
RB får status i forhold til det kommende valg. 
 
Beslutning: 
RB drøftede situationen. 
Vilkårene for at være stiller for en kandidat til formandsposten 
står på hjemmesiden. At være stiller er ikke det samme som at 
man stemmer på den kandidat. Man giver udtryk for at 
kandidaten er kvalificeret til posten. 
 

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

 Ændringer i organisering i Etfs sekretariat (HB juni) 

 Møde med Sygehusledelsen, Psykiatrien Region 
Syddanmark om arbejsforhold i Vejle-Fredericia-Kolding. 
Sammen med Danske Fysioterapeuter og Dansk 
Socialrådgiverforening. 

 Omstrukturering i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, 
Odense kommune. Orientering om TR og 
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regionsformands møde med stabschef og 
arbejdsmiljøkonsulent.   

 Odense kommune, Ældre- og Handicapforvaltningen. 
Rådmand Per Berga Rasmussen trækker sig pgra 
sygdom. Ny rådmand Brian Skov Nielsen tiltræder primo 
september. 
Der er nedsat en referencegruppe om ’grundfaglighed’, 
bestående af ledere fra de relevante 
uddannelsesintitutioner og lokale formænd fra de faglige 
organisationer.  
Der skal spares på alle områder. 
FTR samt RB-medlem Karin Horsted og 
regionsformanden har aftalt møde med Rådmanden 
ultimo september. 

 Esbjerg kommune, Omsorg- og Sundhedsforvaltningen.  
Meget store besparelser. Sammen med Danske 
Fysioterapeuter bedt om møde med udvalgsformand 
henning Ravn (V). Drøfter også evt. læserbrev i Jyske 
Vestkysten. Sker i samarbejde med FTR /TR. 

 Etf (landsformand, næstformand, 3 regionsformænd og 
konsulent fra afd. Fag og Politik) har deltaget i del af et 
udviklingseminar for ergoterapeutuddannelserne. 
Baggrunden er ny uddannelsesreform, forventet fra 
august 2016.  

 DSR har meddelt, at de ikke afholder temadag om geriatri 
i efteråret, som de havde inviteret bla. Etf til deltage i 
planlægning af. Udskydes til 2016, hvor de vil kontakte os 
og høre, om vi har interesse i at være medarrrangør. 

 Etf planægger et week-end seminar ’om at sælge sin 
vision’. Målrettet HB, RB, TR, Faglige Selskaber og 
medlemmer. 16.-17. januar i Middelfart. Mere information 
senere. 

 Store besparelser og evt. ansættelsestop på somatiske 
sygehuse. 
 

Beslutning: 
RB tog orientering til efterretning. 

            
 

4) Arrangement ’Ergoterapiens mangfoldighed 
Sagsfremstilling: 
Mange medlemmer har efterlyst arrangementer i stil med 
jubilæumskonferencer (2013) og de små korte 5-minutters oplæg, 
som vi har haft på nogle tidligere generalforsamlinger. 
 
Samtidig hører regionsformand og RB-medlemmer, på trods af 
ledighed, af og til om stillinger, der ikke besættes med 
ergoterapeuter, da der kun er få eller ingen ansøgere. 
 
RB kan derfor konstatere, at der er ønske om og brug for at 
udbrede viden om hvor og på hvor mange forskellige måder, 
ergoterapeuter arbejder og sætter ergoterapeutiske 
kernekompetencer i spil. 
 
Ultimo august sendes sendes en direct-mail til alle medlemmer. 
De orienteres om RB’s overvejelser og opfordres til at komme 
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med ideer og indspark. RB vil på mødet 3.9. blive orienteret om 
tilbagemeldinger. 
 
Indstilling: 

 RB skal beslutte, om vi vil holde et eller evt. flere 
arrangementer med arbejdstitlen ’Ergoterapiens 
mangfoldighed’.  

 Herefter skal RB nedsætte en arbejdsgruppe, der 
sammen med Anna-Marie laver videre planlægning. 

 Endelig skal RB tage stilling til dato. 
Fx tirsdag 26. eller torsdag 28. januar 2016 
 

Beslutning: 

 RB beslutter at afholde et fyraftensmøde  torsdag 
28.1.2016 

 Arbejdsgruppen tager stilling til form med posters og 
oplæg. Med inspiration både fra jubilæumskonferencerne 
og tidligere generalforsamlinger. 

 Marie, Camilla, Marianne og Anna-Marie er med i 
arbejdsgruppe. Birthe deltager ad hoc. Ideer til titel på 
arrangementet må meget gerne meldes ind til Anna-
Marie. 

 
5) Fast punkt: Kort status over arrangementer, der under 

planlægning 
Sagsfremstilling: 
Der gives på mødet kort status over: 

- Arrangement tværfaglighed 30.9. 
- Arrangement psykisk robusthed 23.11. 

 
            Beslutning: 
            RB tog status til efterretning 
 
 

6) Andre arrangementer i vinter / forår 2016 
Sagsfremstilling: 

     RB skal tage stilling til forslag fra medlemmer.  

 Et medlem har ønsket arrangement svarende til et afholdt 
i Region Øst. 
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/temaeftermiddag-
kan-gopen-sikre-et-sammenhaengende-forloeb-i  
Hun er tilbudt at deltage i mødet i Øst, og jeg har mailet til 
hende for at komme i dilaog med hende. Hun har endnu 
ikke svaret. 

 Hvis der kommer yderligere ønsker inden RB-mødet, 
orienteres RB 
 

RB skal tage stilling til evt. andre arrangementer. 

 

Beslutning: 

RB starter ikke yderligere arrangementer op i vinteren 2015-16. 

RB planlægger næste gang i foråret 2016. 
 
 

7) Økonomi 

http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/temaeftermiddag-kan-gopen-sikre-et-sammenhaengende-forloeb-i
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/temaeftermiddag-kan-gopen-sikre-et-sammenhaengende-forloeb-i
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Sagsfremstilling: 
Der er vedhæftet statusopgørelse pr. 30.6.2015. 
Vil på mødet blive suppleret mundtligt og Rb har mulighed for at 
stille spørgsmål. 
 
Beslutning: 
RB tog orientering til efterretning. 

 
8) Aktiviteter i FTF, vores hovedorganisation 

Sagsfremstilling: 

 3. november holdes årsmøde i FTF i Syddanmark (svarer 
til en generalforsamling) 
Vi kan deltage lige så mange vi vil, men har kun én 
stemme. RB beslutter, hvem der deltager. 

 FTF holder 14.9. debatmøde om evt. ny 
hovedorganisatison. Målrettet bestyrelser og TR, men 
åbent for alle medlemmer. Se: 
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/skal-vi-have-en-
ny-hovedorganisation  
RB-medlemmer fortæller, om de planlægger at deltage. 

 FTF holder kongres i november. Anna-Marie er udpeget 
til at deltage på én af Etfs 5 pladser. RB orienteres om 
drøftelse i HB (juni) og hvilke forslag, Etf på nuværende 
tidspunkt har fremsat. 

 
Beslutning: 

 RB besluttede at Gitte, Marianne, Camilla, Christina ( evt. 
Jørgen og Birthe) deltager sammen med Anna-Marie. 
Mail er udsendt d. 29.6. Anna-Marie genudsender mailen 
sammen med tilmeldingsfristen. Tilmelding meldes til 
Anna-Marie. 

 RB tog til efterretning at Christina og Marianne deltager. 
( opfølgning: mødet er aflyst pga for få tilmeldte) 

 RB tog orientering om FTF kongres til efterretning. 
 

9) Særlige aktiviteter for pensionister og efterlønsmodtager 
Sagsfremstilling: 
De 35 medlemmer i Region Syd, der er registreret som 
efterlønsmodtagere eller pensionister fik i juli en personlig mail 
eller brev (de, der ikke har oplyst mailadresse). 
Her tilbød vi at støtte særlige aktiviteter for denne 
medlemsgruppe, hvis der er interesse for det. 
Indhold i brev og mail ligger også på hjemmesiden: 
http://www.etf.dk/aktiviteter-saerlige-medlemsgrupper  
 
Der har været 2 reaktioner på mail/brev. Det ene medlem ønsker 
ingen særlige aktiviter. Det andet medlem vil gerne orienteres, 
såfremt der laves særlige aktiviteter. 
 
Beslutning: 
RB tager til efterretning, at der ikke på nuværende tidspunkt er 
interesse for aktiviteter for efterlønsmodtagere og pensionister.  
 

10) A 
Giver Folketingsvalgsvalget anledning til særlige initiativer i 
Region Syd? 

http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/skal-vi-have-en-ny-hovedorganisation
http://www.etf.dk/aktuelt/arrangementer/skal-vi-have-en-ny-hovedorganisation
http://www.etf.dk/aktiviteter-saerlige-medlemsgrupper
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Sagsfremstilling: 
På RB-mødet før Folketingsvalget besluttede at sætte dette punkt 
på dagsordenen. 
Det indstilles, at RB ikke på nuværende tidspunkt laver særlige 
initiativer, men oplever sig dækket ind af de initiativer, som Etf 
igangsætter rettet mod nye ministre, ordførere mfl. 
 
Beslutning: 
RB følger indstillingen. 
 

11) B 
Arrangement på Krystalnatten 9. november 
Sagsfremstilling: 
Vores hovedorganisation FTF har videresendt invitation fra Det 
Radikale Venstre, Enhedslisten og Esbjerg Fredsgruppe til at 
deltage i planlægning og afvikling af et arrangement på 
Krystalnatten 9.11. 
FTF deltager ikke i arrangementet, men har videresendt 
invitationen til de enkelte medlemsorganisationer. 
RB skal tage stilling til, om det er et arrangement, vi ønsker at 
deltage i.  
 
Beslutning: 
Etf deltager ikke i arrangementet. 
 

12) Fastlæggelse af datoer for generalforsamling 2016, RB-
møder januar-maj 2016 og RB’s efter-jule-middag. 
Sagsfremstilling; 
Generalforsamling skal holdes i perioden 1.4.-7.5. 
I forhold til skiftende ugedage skal vi holde GF på en mandag. 
Det foreslås, at vi holder GF mandag 11. april 2016. 
 
Det foreslås, at RB holder ’efter-julemiddag’ fredag 22. januar. 
 
Det foreslås, at RB holder møde: 

 Fredag 22. januar. Fx fra kl. 14 (eller senere). Et 
temamøde med plads til de politiske drøftelser, som RB 
ønsker. Fx drøftelser og holdningstilkendegivelser i 
forhold til de udfordrninger, vi kommer til at stå over for. 

 Tirsdag 2. februar 

 Torsdag 17. marts 
 
Det foreslås, at første møde efter GF bliver tirsdag 3. maj. 
 
Beslutning: 

     RB beslutter, at generalforsamlingen lægges mandag d. 11. april  
     2016.  
     RB-møder i 2016: 

 RB følger indstillingen om temadrøftelse d. 22. januar 
2016  kl. 14 med efterfølgende julefrokost.  

 Tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 15-19,30 

 Torsdag d. 17. marts kl. 15-19,30 

 Tirsdag d. 3. maj kl. 15-19,30 
 

13) Næste møde, 20. oktober 
Sagsfremstilling: 
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RB skal bla. Behandle disse punkter: 

 Indledende drøftelse i forhold til Rep 16. Tidsplan, 
vedtæfterne i forhold til afholdelse af Rep, overblik, 
opgaver m.v.  
RB skal tage stilling til, om vi vil invitere repræsentanter 
med til disse drøftelser. 

 Drøfte evt. særlige initiativer for ledige 

 I forlængelse af drøftelse på RB-møde i juni, igen drøfte 
hvordan det sikres, at medlemmer får kendskab til 
relevante stillinger. 
 

             Beslutning: 
       Repræsentanter inviteres til indledende drøftelse i forhold til Rep 

16. Mødet forlænges til kl. 20.00. På mødet vil RB få overblik 
over deadlines i forhold til Rep 16.  

       Punkt til næste møde: Ny ordstyrer. Marie ønsker ikke at 
fortsætte. Skal vi have fast ordstyrer, eller skal det gå på skift? 
Rollefordeling mellem mødeleder og ordstyrer. 

 
 

14) Evt.  
Jørgen introducerer programmet Plandisc, som et muligt redskab 
til at holde styr på årshjul. 

 

 

  

 


