
Information til RB 
 

Dette er informationer til RB forud for det kommende møde. Regionskontoret ønsker færre emner på 
dagsorden til RB-møderne, derfor har regionskontoret valgt at udsende informationer, der ellers skulle 
gives på mødet, via mail. 
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Punkterne er markeret med et forventet (tidsforbrug) og en markering af, hvorvidt punktet indeholder – 
Orientering (O), Drøftelse (D) og Beslutning (B) 

RB= regionsbestyrelsen 

Ordstyrer: Stine Holm Petersen 

Mødeleder: Tine Nielsen 

Referent: Mathilde Werborg Birkholm 

1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min) 
Valg af ordstyrer. 

Godkendelse af dagsorden. 

Noget til eventuelt? 

2. Orientering - O (60 min) 
Formanden 

- Fælles strategidag 
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- Regionsformands seminar 

 

Medlemmerne 
 

3. Opdatering fra gruppen som arbejder med data fra generalforsamlingen – O, D, B (40 
min) 

Arbejdsgruppen består af Charlotte, Stine og Mathilde. Gruppen har henover sommeren arbejdet videre 
med det materiale som er fremkommet i forbindelse med diskussionerne på generalforsamlingen, samt 
besvarelser fra survey og kommentarer fra padleten. Gruppen præsenterer deres arbejde i form af proces, 
metode og resultater. Som bilag til dagsorden er vedhæftet gruppens procesplan samt det powerpoint som 
vil blive præsenteret på mødet.  

Efter powerpoint præsentationen lægger gruppen op til debat om, hvad resultaterne fra arbejdet skal 
bruges til. Slutteligt vil RB under dette punkt beslutte, hvad dette arbejde skal munde ud i, samt hvem der 
skal være med til at udforme det færdige produkt.  

(Pause (10 min)) 

4. Forsættelse af RBs visioner for valgperioden fra sidste møde – O,D,B (40 min) 
På mødet d. 13 juni skulle alle de deltagende RB-medlemmer ytre deres visioner for det fremtidige RB 
arbejder herunder, hvad de gerne selv ville arbejde med i denne valgperiode. På dette møde følger Tine op 
på de ytrede visioner samt konkretiserer og samler nogle af visionerne i retninger RB kan arbejde videre 
med i denne valgperiode. Referatet fra d. 13. juni er udsendt som bilag til denne dagsorden. RBs visioner 
for valgperioden kan findes under pkt. 1.  

5. Dialogmøde for repræsentantskabet– D, B (20 min) 
 For at være på forhånd med dialogmødet i december, er dette allerede på dagsordenen nu. Hvad er 
regionsbestyrelsens forhåbninger og visioner med dialogmødet? Hvad skal der forberedes? Punktet skal ses 
i sammenhæng med de to foregående punkter.  

6. Forårets dialogmøde for medlemmer af region hovedstaden (20 min) 
Vi tager så småt hul på planlægningen af forårets dialogmøde for medlemmerne i region hovedstaden. På 
dette møde brainstormer vi på eventuelle former og temaer. Dialogmødets form og tema kan ses i 
forlængelse af RBs visioner for fremtiden som vi drøftede under pkt. 4. 

(Pause (10 min)) 

7. Retningslinjer for udbud af ad hoc ”næstformandsopgaver” – D, B (20 min)  
Under dette punkt skal RB beslutte, hvordan udbuddet af ad hoc ”næsteformandsopgaver” skal 
implementeres i praksis. Konkret skal RB beslutte, hvilke retningslinjer som skal være for udbuddet af ad 
hoc ”næstformandsopgaver”. Skal udbuddet altid være medfulgt af et på forhånd fastlagt antal 
frikøbstimer? osv. 
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8. Nedsættelse af arbejdsgruppe som skal invitere politiker med til RB-møde - B (15 min) 
RB har i en længere periode ønsket at invitere politikere fra kommunalbestyrelser eller regionsrådet med til 
et RB-møde. Vi opfordrer til, at der nedsættes en gruppe, som inviterer en politiker samt fastlægger en 
dato og dagsorden for den del af mødet som politikeren skal inddrages i. 

9. Kommunikation - (5 min) 
Er der noget, der skal kommunikeres ud eller noget, der skulle have været kommunikeret på en anden 
måde, så er det muligt at bringe det på dagsordenen under dette punkt.  

10. Eventuelt (10 min)  
Har du noget til eventuelt, skal du stille det i starten af mødet. 

• Tilbagemelding fra Kirsten Carstensen 

11.  Evaluering af møde (5 min) 
Under dette punkt evaluerer regionsbestyrelsen mødet. 

 

Efter mødet ringer regionsbestyrelsen til sommerens dimittender.  

Ordstyrerliste 
1 Charlotte Larsen 
2 Stine Holm Petersen 
3 Line Schiellerup 
4 Noor Jady 
5 Anders Jæger 
6 Rasmus Sylvest Mortensen 
7 Jes Mogensen 
8 Tilde Randsborg 
9 Jeanette Præstegaard 
10 Katja Milling Knudsen 
11 Per Tornøe 
12 Børge Bo 
13 Anja Birkehøj Mattey 
14  
15  

Kalender over vigtige datoer i DFys H 
 

Dato Arrangement 
29-08-19 RB-møde med efterfølgende rundringning 
21-10-19 RB-møde 
29-11-19 RB-møde efterfulgt af julefrokost 
(6-7)-12-19  Dialogmøde for repræsentantskabet og regionsbestyrelserne 
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Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Etisk drøftelse af oplægsholdere fra egne rækker

Rehab day one, projekt.

Rådet for Patientsikkerhed: Kirsten Carstensen, status og feedback

Konsekvenserne af LO/FTF sammenlægningen + Den Danske Model skal 
ses efter i sømmene

invitere politikere til RB-møde

06-02-20 RB-møde 
25-03-20 RB-møde med rundringning 
 Dialogmøde 
26-05-20 RB-møde med sommerafslutning. 
27-08-20 RB-møde med rundringning 
 

 
 
Emner der skal vendes på kommende møder 
 


