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Ordstyrer:  

Mødeleder: Tine Nielsen 

Referent: Caroline Klint Johannesen 

 

1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min) 
Og valg af ordstyrer. 

2. Præsentation af projekt: Forebyggelse – O, D, B  

(10 min præsentation + 15 min spørgsmål og drøftelse + 10 min beslutning) 
Arbejdsgruppen fremlægger deres arbejde, med udgangspunkt i metodedogmet, og inddrager 

regionsbestyrelsen i arbejdet med projektet. Gruppen der arbejder videre med projektet Forebyggelse 

består af: Charlotte og Stine. 

3. Opstart af projekt: Ulighed i sundhed - D, B (50 min) 
RB har nikket til de projekter, der nu ligger i projektbeskrivelserne.  

På dette møde tages der på lignende vis stilling til det næste emne, Ulighed i Sundhed. Mangler der noget, 

for at gå i gang med emnet her fra. Der skal gerne nedsættes en gruppe, der kan gå i gang og forberede et 

oplæg, med udgangspunkt i dogmereglerne mm.. Gruppen kan præsenterer sit oplæg for RB d. 28.11. Her 

kan RB også deltage i det videre arbejde med projektet.  

 

 



4. Fortsættelse af forberedelse til Repræsentantskabsmødet– O, D (20 min) 
Fortsat fra sidst: Opfølgning på drøftelserne sidst bl.a. om 

- Æresmedlem 

- Stemningen i de øvrige bestyrelser omkring FTF LO fusion 

 

5. Eventuelt (5 min) 
- Julefrokost 

6. Evaluering af møde (5 min) 

 


