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1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min) 
Og valg af ordstyrer. Ordstyrer-opgaven går på runde mellem medlemmerne af regionsbestyrelsen.  

2. Opfølgende bemærkninger fra sidste møde – O,B (15 min) 
Som opfølgning på sidste møde er der enkelte punkter vi ikke nåede 

- Bornholm 

- Økonomi 

3. Opfølgning på regionskonferencen – O, D (30 min) 
Vi skal samle op på regionskonferencen og det arbejde med lokal indflydelse som blev påbegyndt på 

konferencen. Vi skal også tale om projektbeskrivelserne.  

 



4. Orientering fra medlemmerne – O (15 min) 

 

5. Orientering fra formanden – O (15 min) 
Formanden orientere regionsbestyrelsen om igangværende sager.  

Bl.a. vedrørende: 

- HB 

- Palliativ Fysioterapi 

- OK18 

Pause 

 

6. Kommunalvalg og velfærdsprotester - O,D, (30 min)  
Charlotte orienterer om efterårets velfærdsprotester og vi tager en diskussion af RB og Hovedstadens rolle i 

efteråret.  

Det kan dreje sig om at tage stilling til: 

- Vores arbejde med lokale politikere. 

- Medlemmernes deltagelse i lokale protester. 

 

7.  Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde – O,D,B (120 min) 
Materialet til repræsentantskabsmødet kommer ud samme dag som RB-mødet.  Vi bruger derfor en stor 

del af mødet på at forberede os og diskutere emnerne for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.  

- Medlemsmøder i alle regioner. I Hovedstaden afholdes medlemsmødet d. 20. november og der er 

planlagt et RB-møde i forbindelse med det.  

- Arbejdsgiver organisation – Diskussion af forslaget 

- LO/FTF – Diskussion af forslaget 

 

8. Eventuelt – D (5 min) 
 

9. Evaluering af møde – D (5 min) 
 

 


