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Referat af RB-møde Etf Region Syd, 13.11.2017 
 

Deltagere: 

Camila Mohr Nielsen, Jørgen Peschardt, Tomas Jakobsen, Gitte Lind, Birthe 

Schultz, Bo Trælund Rossen, Lene Drejer, Lone Merete Handberg, Marie Kaas, 

Anna-Marie Laustsen.  

 

Afbud: 

Christina Maj Nørgaard, Camilla Hartung Nielsen, Helle Svendsen, Silja Junker 

Jørgensen, Marianne Roth Sørensen 

 
 

1) Mødeleder, ordstyrer og referent. 
Anna-Marie er mødeleder 
Camilla Mohr er ordstyrer  
Anna-Marie tager referat. 
 
Referatet fra september er udsendt på mail og blev 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. 
 

 

 
3) Ergoterapeutisk grundfortælling 

 

FORMÅL 

RB giver indput til videre proces 

 

ANVENDELSE 

RB’s input er med til at kvalificere 

videre proces 
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Sagsfremstilling: 
Der har været gennemført indsamling af forslag fra medlemmer, og der er nu 
lavet et udkast til grundfortælling. Claus Christoffersen præsenterer 
udkastet , som drøftes af RB. 
 
Indstilling: 
Claus deltager på RB-mødet og leder RB igennem processen. 
 
Beslutning: 
Proces blev gennemført. 
 
 

4) Status på handleplan 
 

FORMÅL 

RB har opmærksomhed på at 

handleplanen er realistisk, prioriteres, 

justeres og opfyldes 

ANVENDELSE 

Handleplanen tilrettes 

               
Sagsfremstilling: 
Handleplan og dokumentet ”Aktiviteter som sættes i gang” gennemgås 
Handleplanen er vedlagt.  
Der er også vedlagt dokumentet ”Aktiviteter som sættes i gang” Her er tilføjet 
en ekstra kolonne ” Justering / Kommentar”. 
 
Det er vigtigt, at du har læst dokumenterne inden mødet, men jeg tager dem 
med til mødet i papir, så du ikke behøver at printe ud. 
 
Indstilling: 
RB drøfter, om der er behov for ændringer. 
 
 
Beslutning: 
RB tager justeringerne til efterretning. 
 
 

 
5) Arrangement om søvn 

 

FORMÅL 

RB drøfter oplæg fra arbejdsgruppen 

ANVENDELSE 

RB tager beslutning om hvad der skal 

ske 

 
Sagsfremstilling: 
Arbejdsgruppen vil give en status på arbejdet i gruppen. De har lavet brain-
storm, og udvekslet diverse navne, slides, hjemmesider for at få ideer til fo-
kus og indhold. 
Hvis arrangementet skal gennemføres er der behov for andre / flere, som har 

lyst og mulighed for at arbejde videre med arrangementet. 
 
Indstilling: 
RB tager stilling til om der er andre /flere, som vil overtage / indgå i 
planlægningen, eller om arrangement skal opgives. 
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Beslutning: 
Da hverken Camilla Hartung, Marianne eller Christina er til stede, er punktet 
udsat til RB-møde ultimo januar 2018. 
 
 

 
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.  

• Økonomi. Pgra vakant stilling i Etfs bogholderi har vi ikke aktuel 
budgetopfølgning. 

• Der gives kort mundtlig orientering fra FTFs årsmøde 6.11., hvor 
Jørgen og Anna-Marie deltager. 

• KOS, Kommunalt OrganisationsSamarbejde i Odense Kommune 
holder generalforsamling onsdag 29.11. Der indgår 
underholdning: ”DJØF med løgn”. TR i Odense er inviteret til 
generalforsamlingen og alle medlemmer i Odense er inviteret til 
underholdningen (først til mølle). Foreløbig har Karin Horsted og 
Lene Drejer tilkendegivet, at de deltager sammen med mig. 

• Claus Christoffersen mødes ultimo november med regionsformænd, 
landsformand og næstformand mhp drøftelse af det lokale arbejde 
efter valget til kommunalbestyrelser og regionsråd. Hvilke indsatser 
virker i forhold til politkerne og hvad er realistisk i forhold til 
ressopurcer og andre opgaver? Punktet sættes på senere RB-møde. 

• Kort status på den politiske indsats på beskæftigelsesområdet. 
Herunder også orientering om problematik om 
ansættelsesvilkår/overenskomst. RB bør på tidspunkt overveje, om 
der behov for at holde et møde rettet mod medlemmer, der arbejder 
eller ønsker at arbejde på området. 

• Kort status i forhold til ergoterapeuter ansat på plejehjem. Problemer 
og muligheder. Også her bør RB på et tidspunkt overveje, om der 
behov for at holde et møde rettet mod medlemmer, der arbejder eller 
ønsker at arbejde på området. 

      
            Indstilling: 

Tages til efterretning.   
 
Beslutning: 
RB ønsker snarlig drøftelse af forhold for ergoterapeuter på plejecentre, her-
under drøftelse af evt. medlemsarrangement. 
 
Øvrigt orientering taget til efterretning. 
 

  
7) Opfølgning på individuelle RB-udviklingssamtaler, august 2017 

 

FORMÅL 

RB har viden om samtalerne  

ANVENDELSE 
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RB kan inddrage denne viden 

fremadrettet  

 
Sagsfremstilling: 
I august havde Lone, Christina, Camilla Hartung, Lene, Camilla Mohr, Marie, 
Marianne og Bo individuelle RB-udviklingssamtaler med Anna-Marie. 
Samtalerne er fortrolige. 
RB medlemmer har mulighed for at deltage vigtig viden eller refleksion med 
resten af RB 
Anna-Marie vil fremlægge generelle tendenser. 

             
            Indstilling: 
            Tages til efterretning. 
 
            Beslutning: 
            Taget til efterretning. 
 

   
8) Evt. fusion mellem mellem vores hovedorganisation FTF og LO. 

 

FORMÅL 

RB er orienteret om evt. kommende 

fusion  

ANVENDELSE 

RB har kendskab til problemstillinger og 

muligheder ved evt. fusion samt en 

realistisk forståelse af, hvilken 

indflydelse Etf har på spørgsmålet 

 
 Sagsfremstilling: 

      FTF og LO har siden 2010 arbejdet frem mod evt. fusion. Der tages stilling 
på FTFs kongres i 2018. 

      I FTF er billedet, at de privatansatte er modstandere af en fusion og de store 
organisationer for offentlig ansatte er tilgængere, mens de små 
organisationer er skeptiske. 

      I LO er der både tilgængere, modstandere og skeptikere. 
            
      Alle RB-medlemmer har haft mulighed for at indgå i direkte drøftelser med 

FTFs formand Bente Sorgenfrei om evt. fusion på FTFs årsmøde.  
 
      Hovedbestyrelsen har på møde i oktober haft besøg af Bente og havde på 

forhånd bedt hende tale ud fra nedenstående: 
 
”Debatten vil tage afsæt i dit oplæg og de emner, Etf’s Hovedbestyrelse har prio-

riteret, som vi har foldet lidt mere ud nedenfor. 
Struktur 
- Hvordan sikrer vi os, at en ny struktur bliver en fornyet struktur? 
- Hvordan sikres sektorerne i den nuværende FTF-struktur fortsat indflydelse i 

en ny organisering? 
- MED-systemet i den nye hovedorganisation 
o hvordan bevares den lokale indflydelse? 
o hvorfor er beslutningerne om MED udskudt til efter etableringen af den nye ho-

vedorganisation? 
o hvordan tænkes de uoverensstemmelser, der givetvis fortsat vil være der, 

håndteret til den tid? 
Kultur 
Hvordan skaber vi en ny, fælles kultur? 
o et fælles værdigrundlag? 
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o en samlende profil? 
Økonomi 
Er der sikkerhed for, at den samlede økonomiske ramme ikke udvides? 
o på det centrale niveau (administration, politisk organisering m.v.) 
o på det lokale niveau (lokale kontingenter m.v.) 
Aktuel situation 
Hvordan håndteres det forhold, at sektion P helst så arbejdet standet til fordel for 

opbygning af forskellige 
strategiske ad hoc-alliancer 
o dels aktuelt i det fortsatte arbejde 
o dels hvis en ny hovedorganisation realiseres” 

     
            Indstilling: 

RB har mulighed for at spørge ind til drøftelserne i HB og på FTFs årsmøde. 
RB tager orientering til efteretning. 
  
Beslutning:    
RB tager drøftelser og orientering til efterretning. 
 
 

9) GF18 
 

FORMÅL 

RB er orienteret og tager stilling til 

nøglespørgsmål 

ANVENDELSE 

Kvalificerer planlægning af GF 

 
Sagsfremstilling: 
Som aftalt holder vi GF18 mandag 9. april. 
Flg. er sket / aftalt: 

• Annonceret til afholdelse i Fredericia 

• Direktør Lars Møller er dirigent 

• En IT-medarbejder står for elektronisk afstemning. 

• Lars Møller og IT-medarbejder laver efterfølgende beslutningsreferat 

• Der arbejdes med journalistisk / kommunikativ dækning af GF.  

• Tina Nør Langager eller Lotte Lagoni deltager. 

• Det er aftalt, at præsentation af og deltagernes arbejde med 
grundfortælling får plads på GF. Ca. 45 minutter 

 
            RB skal tage til sted og tidsramme. 

 
Indstilling: 
RB tager ovenstående orientering til efterretning. 
Det indstilles at GF holdes i Fredericia (Fredericia Idrætscenter) i tidsrummet 
17-21,30 
 
Beslutning: 
Orientering taget til efterretning. 
GF afholdes i Fredericia Idrætscenter hvis muligt. 

     
10) RB’s temamøde og efterfølgende julefrokost, fredag 12. januar. 

 

FORMÅL 

RB tager stilling til indhold på 

tememøde og beslutning om julefrokost 

ANVENDELSE 

Sikrer ejerskab til indhold og kvalificerer 

planlægningen 
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Sagsfremstilling: 
Vi har temamøde kl. 15-17. Jeg foreslår, at vi starter med et oplæg og 
derefter drøfter: 

• hvad vi har fået ud af oplægget 

• hvad inspirerer det os til 

• er der ting, som vi på baggrund af oplægget, vil sætte i gang? Eller 
ting vi vil gøre anderledes? 

 
RB skal tage stilling til om vi ønsker: 

• at invitere en politiker eller leder på højt niveau til at fortælle om 
erfaring med brug af ergoterapeuter i deres organisation. Hvad er 
deres oplevelse af, hvordan ergoterapeuter bidrager til 
opgaveløsningen?  Hvad er deres oplevelse af vores kvaliteter - og 
hvad er udfordringerne? Tænker de, at de har brug for flere 
ergoterapeuter – hvorfor eller hvorfor ikke? 

• At få et oplæg om hvordan RB kan arbejde med opgavevaretagelse 
og påvirkning af beslutningstagere 

            
            Jeg vil bede jer have overvejet hjemme fra, om I ønsker det ene eller andet       
            oplæg, og om der er andre perspektiver, I gerne vil have belyst. 
             

 
Indstilling: 
RB tager stilling til hvilket oplæg, der ønskes. 

            Derefter laver vi en proces, hvor alle kan komme med ønsker til hvilke      
            perpektiver, der ønskes belyst i det valgte oplæg. 
 
            På mødet vil I endvidere blive bedt om at vælge mellem forskellige       
            muligheder for julefrokost, som Camilla Hartung har indhentet. 
 
            Beslutning: 
            RB ønsker:  

• Invitere politiker /leder til drøftelse på temamøde i januar. 

• Få oplæg om interessevaretagelse efter GF18. 
             Anna-Marie arbejder videre med planlægning af begge møder. 
 
             RB ønsker julefrokost menuen på Cafe Mums.  
             Camilla Hartung bestiller. 

 
 

11) Fast punkt: orientering fra HB-møde 23.10.2017  
 

FORMÅL 

RB har mulighed for at stille spørgsmål 

ANVENDELSE 

RB får større viden 

 
            Sagsfremstilling: 
            Jørgen og Anna-Marie orienterer kort, og der er mulighed for at spørge ind. 
             
            Indstilling: 
            Tages til efterretning. 
 
            Beslutning: 
           Taget til efteretning. 
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12) Fast punkt: orientering, status på møder, som er under planlægning 
 

FORMÅL 

RB er orientering 

ANVENDELSE 

RB er orienteret 

 
Sagsfremstilling: 

      Status på planlægning af besluttede fyraftensmøder som opdatering på/ 
introduktion til aktivitetsvidenskab- teori – metoder – redskaber.  

             Det er endnu ikke lykkes at få Indhold og aftale med undervisere på plads. 
      
             Status på planlægning af arrangement om krydspres på myndighedsrolle.                 
              
            Indstilling: 

      Orientering tages til efterretning  

 

     Beslutning: 

     Taget til efteretning. 

 

 

13) Fast punkt: Næste almindelige møde, onsdag 31. januar 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 

 
Sagsfremstilling: 
Vi skal bla. drøfte: planlægning af GF18, kontakt til nyvalgte politikere. 
 
Er der andre særlige ting, vi skal drøfte? 
 
Indstilling: 
Tages til efterretning. 
 
Beslutning: 

           RB skal træffe beslutning om arrangement om smerter. 
           Øvrigt indstilling følges. 
 
 

14) 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.  
Den gang arbejder vi ud fra flg. spørgsmål: 

• Hvilke 3 ting har gjort særlig indtryk? 

• Hvad har jeg bidraget med i dag? 

• Hvad, synes jeg, skulle have været anderledes?  
 

            Indstilling: 
RB tager på baggrund af evalueringen stilling til, at noget skal gøres 
anderledes på kommende møder. 
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Beslutning: 
RB gennemføre evaluering og oplvede mødet som godt. Ingen ændringer. 
 
 

15) Evt.  
 

 

 

 

 

 

Kommende møder: 

 

Møde Dato Deltagere 

RB temamøde og jule-

frokost 

12.1.2018 alle 

RB 31.1.2018 alle 

RB 15.3.2018 alle 

GF 9.4.2018 alle 

RB 7.5.2018 alle 

 


