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Punkt 1: Velkomst ved Tine Nielsen - O, B (5 min)

Godkendelse af dagsorden og Per T som ordstyrer
Noget til eventuelt?
REP: Repræsentantskabet
REP20: det ordinære repræsentantskab 2020
X-REP21: det ekstraordinære repræsentantskab 2021
RB: regionsbestyrelse
GF: generalforsamling
B: Beslutning
O: orientering
D: diskussion

Punkt 2: Orientering v. Formand Tine Nielsen - O (10 min)

Punkt 3: Orientering v. RB-medlemmer - O (10 min)

Punkt 4: Opgavefordeling ved - B, (5 min) kvalificering af
punkter

Tine kvalificerede punkt om kommunikation med sektionerne ved næste møde efter
spørgemål fra Per T. Bestyrelsen beslutter, hvem der påtager sig at stå for oplæg om
kommunikation med sektionerne

Punkt 5: Opsamling på GF og planlægning af
ekstraordinær GF - D, B (40 min)

Punkt 6: Pause - 10 min

Punkt 7: Kommunal- og regionsrådsvalg - O, D, B (60 min)

Emne: Ulighed i sundhed
Som forberedelse kan Danske Fysioterapeuters sundhedspolitik læses.

https://www.fysio.dk/om-os/det-mener-vi/politikker/sundhedspolitik

Formålet er forberedelse til valgkampen i efteråret.
Der satses på at promovere fysioterapeuter, arbejdsopgaver, kompetencer, jobmuligheder, organisering mv som kan bruges.

Produkt: Vi udarbejder fælles politikpapir i form af stikord, vinkler på emnet, statements osv.

Der er afsat 1 times til punktet som fordeles således:
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• Vi interviewer en politiker, som giver eksempler på hvor fysioterapeuter kan påvirke uligheden i Sundhed. Ca 10 min.

• RB deles i 4 grupper og der arbejdes med brainstorm ca. 20 min. – Vigtigt hver gruppe vælger en der skriver stikord og statements.
Her er opgaven at sætte fokus på det regionale område.

• Herefter fortsætter grupperne med ca. 30 min. drøftelse hvor fokus er på det kommunale og det private område.

• Stikord samles af Stinne efterfølgende.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Planen er at afsætte 1 times til 1. møde i RB efter sommerferien med emnet Det sammenhængende sundhedsvæsen.
Vi foreslår der afsættes yderligere 15 min på dagsordenen, hvor vi drøfter om vi skal planlægge et medlemsmøde omkring valget.
Hvis der er enighed heri – nedsættes en planlægningsgruppe til det.
Statements fra gruppearbejdet om psykiatri og ulighed i sundheds samles i et dokument som gennem særskilt og suppleres med statements fra Det sammenhængende Sundhedsvæsen.
Dokumentet kan fungere som en slags arbejdspapir, den enkelte RB medlem og evt. medlemmer kan tage udgangspunkt i.
2. RB møde efter sommer drøfter vi mere konkrete arbejdsopgaver til RB´s medlemmer og forsøger at få involveret medlemmerne i arbejdet ligeledes.

Bh Tilde, Katja og Charlotte

Punkt 8: Pause - 10 min

Punkt 9: Formøde med medlemmer forud for REP i august
2021 - D, B (20 min)

Planlægning af formøde med medlemmer d. 18 august 2021 kl. 17-19. Bestyrelsen
beslutter, hvordan medlemsmødet skal struktureres med henblik på diskussion af REP-
forslag.

Punkt 10: Bestyrelsens kommunikationsstrategi v.
Charlotte - O, D, B (30 min)

Oplæg fra Charlotte:

Det blev ved sidste møde aftalt at jeg skulle komme med et lille oplæg vedr.
kommunikation til vores næste RB møde.

Vi drøfter medlemsinddragelse rigtig meget, både ift. Repræsentantskabet og i al
almindelighed, når vi har vores politiske drøftelser i regionsbestyrelsen.
Vi skulle have haft et oplæg v. Noor, men det blev aldrig til noget før hun desværre forlod
os.
Vi har ofte drøftet hvad der skal på facebook og hvad der skal på regionen´s
hjemmeside.
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I ved alle, at jeg ikke selv har facebook og derfor ikke vil gøre mig klog på området.
Men noget der optager mig meget er, at formidle viden videre til vores medlemmer om
hvad vi beskæftiger os med i RB.
Jeg tænker, det er vigtigt, at vi efter hvert RB møde skriver lidt om hvad der rører sig
blandt os i RB.
Vi kan også tænke små videoer, interviews eller andre spændende tiltag.
Jeg tænker, vi skal tage os selv alvorlige og vise vores engagement og stolthed af vores
politiske arbejde, - at gøre formidling til noget praktisk og ikke kun tale om det
Vi kan altid supplere og henvise til referater.
Vi kan sagtens tænke facebook ind også – naturligvis; smart, kort og rapt.
Det kunne også være så dejligt, om vi kan formulere os via spørgsmål og bede
medlemmerne respondere eller melde ind.
Den person der så har skrevet, kan være ansvarlig for at svare medlemmerne, hvis de
rent faktisk reagerer.
Jeg kunne ønske mig, at det var noget vi var enige om.
At vi kunne lade opgave gå på skift, så forskelligheden blandt os kommer til at fremgå og
at det ikke skal hænge på een bestemt.
Det skal ikke fylde alverden og da vi er mange, er opgaven ganske lille for hver enkelt.
Kunne vi ikke lade os forpligtige?
Alternativt beder vi regionssekretæren om at lave en skriv…(ulempen her er, at det er os
der er politikerne.)
Så kommer spørgsmålet – er det kedeligt? Hvem gider læse det?
Tja,det får vi se – vi må anstrenge os for at gøre det politiske ”salgsbart ” og spændende.
Hvis vi ikke synliggøre vores politiske arbejde, ender det med at vi får svært ved, at tage
både os selv og medlemmerne alvorlige.

Hvad tænker du?

Punkt 11: Pause - 10

Punkt 12: Datoer for kommende RB-møder - B (5 min)

Kommende møde-datoer:
Dato
Onsdag d. 18. august 14.30-17.00 RB-møde om det kommende REP
Onsdag d. 1. september 14.00-18.00 RB-møde
Tirsdag d. 12. oktober 14.00-18.00 RB-møde - det første efter GF og valg
Torsdag d. 2. december møde:14.00-18.00 RB-møde med juleafslutning
I har fået kalenderinvitation

Punkt 13: Kommunikation til medlemmer - B (10 min)

Punkt 14: Eventuelt

Punkt 15: Evaluering
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