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Skriftlig 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. 
 
Visitatorindsatsen 
På sidste møde besluttede RB, at DFysH i foråret skulle igangsætte en ind-
sats for visitatorer i regionen. Charlotte og Anja meldte sig til at stå for indsat-
sen. Charlotte og Anja mødtes i januar, hvor de udarbejdede vedhæftede pro-
jektbeskrivelse ”Indsats på visitator området oplæg til RB 6. feb 2020”. 
 
FirstAgenda 
FirstAgenda er foreningens nye mødesystem. Dette system vil vi fremover be-
nytte til at invitere til møder og REP. Mathilde har fået undervisning i systemet. 
På dette møde vil Mathilde komme rundt med en liste, hvor I skal skrive jeres 
mail samt jeres telefon nr., så Mathilde kan oprette jer i systemet. Når I er op-
rettet i systemet, skal I ind og godkende jeres oprettelse ved at indskrive en 
kode, I får tilsendt via sms.  
 
DM (Dialogmøde) 
Gruppen som planlægger dialogmødet mødtes for anden gang den 29.01.20. 
På planlægningsmødet aftalte de dialogmødets forløb. Inden næste møde i 
slutningen af februar skal gruppen have udformet et manuskript til velkomsten 
på dialogmødet. I velkomsten vil gruppen præsentere dialogmødets emne og 
de problematikker som de ser i forhold til fysioterapeuter og kropsidealer. Ma-
nuskriptet til velkomsten skal yderligere danne baggrund for den officielle invi-
tation som udsendes til medlemmerne i marts. Derudover er planlægnings-
gruppen i gang med de afsluttende forhandlinger med Bellahøj om lokaler og 
forplejning. Yderligere har gruppen besluttet sig for, hvilke to oplægsholdere 
og hvilken facilitator de vil kontakte. Aftaler med både facilitator og oplægshol-
dere skal være på plads inden slutningen af februar. 
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Dagsorden 

1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (5 min) 
 
Tilstede: Line (fra pkt. ), Tilde (fra pkt. ), Børge Bo (fra pkt. ), Anja (fra pkt. ) 
 
 
Valg af ordstyrer. 
Godkendelse af dagsorden og tidsplan. 
Noget til eventuelt? 
 

2. Orientering - O (20 min) 

Formanden 

Medlemmerne 
- HB medlemmer og Per T supplerer hinanden: Nyt om budget og regn-

skab ifm. REP. 

3. Præsentation af regnskab 2019 og budget 2020– O (15 min) 
Vi har endnu ikke fået tilsendt det endelige regnskab for 2019. Hvis vi når at 
modtage regnskabet inden mødet, vil der ligge en printet version af regnska-
bet på bordet. Hvis vi ikke modtager regnskabet inden mødet, præsenteres 
RB blot for et foreløbigt budget. 
 

4. Forretningsudvalg og sparringsgruppe – D,B (40 min) 
Som følge af 5. punkt ”evalueringen af næstformand” på mødet d. 29.11.19 
besluttede RB at de skulle udforske muligheden for at nedsætte et forret-
ningsudvalg til at udarbejde dagsordner samt en sparringsgruppe til Tine. Der 
er mulighed for at de samme medlemmer både kan sidde i forretningsudvalget 
og i sparringsgruppen. 
 
Siden udsendelsen af dagsordenen har Noor meldt sig på banen i forhold til 
posten som næstformand. 
Noor vil kunne starte d. 1/3  
Derfor har dette punkt fået en lidt anden drejning. 

1) Bestyrelsen skal tage stilling til om man vil vælge Noor som næstfor-
mand 

2) Bliver Noor valgt, vil der stadig være behov for et forretningsudvalg? 
3) Vil der være behov for en sparringsgruppe? Måske i en overgangsfa-

se?  
 
 
(Pause (5 min)) 
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5. Medlemsmøde med Dansk Selskab for Fysioterapi om evidens 
og hvordan vi arbejder evidensbaseret – B (5 min) 

Vi er blevet inviteret til at stå for et medlemsmøde om evidensbaseret arbejde 
i samarbejde med Dansk Selskab for fysioterapi. Medlemsmødet arrangeres 
sammen med Gitte Arnbjerg der allerede har nogle ideer til mødets indhold. 
Hvem fra regionsbestyrelsen vil være med til at arrangere mødet? 

6. Messe om alternativ behandling – D, B (10 min) 
Vi er blevet inviteret til at deltage ved en messe om alternativ behandling. 
Se vedhæftede dokument. Er det noget vi synes, at vi skal deltage i?  
 
Kære  
  
Jeg er arrangør af  
Sund Livsstil messe som afholdes i FORUM 
25. – 27. september 2020 
  
På jeres forenings hjemmeside kan jeg læse, at I arbejder for at involvere 
og aktivere medlemmerne mere i lokale aktiviteter. 
Det kunne Sund Livsstil messen være en del af, samtidig med at forenin-
gen og medlemmerne bliver meget synlige over for messens gæster. 
Derfor håber jeg, I vil bruge 5 minutter på at læse denne mail og tale 
sammen om muligheden for deltagelse. På forhånd tak. 
  
I modtager hermed en kort præsentation af vores kommende store Sund 
Livsstil messe i FORUM i København. 
Sund Livsstil messen er Danmarks største (ca. 175 udstillere), ældste (33 
år i streg) og mest veletablerede sundhedsmesse, som vi har arrangeret 
hvert eneste år siden 1986 – også mange gange i provinsen). 
Sund Livsstil er en forbrugermesse, der hvert år besøges af mange 
tusind gæster; langt de fleste er kvinder. 
Besøgstallet har været 10-15.000. 
Vi har over 10.000 følgere på Facebook, og flere end 5.000 abonnen-
ter på messens Nyhedsbrev. 
  
Et infoark om messen er vedhæftet. 
  
Hver udstiller forpligter sig til at deltage i promoveringen af sin deltagelse 
på messen bl.a. ved at udsende nyhedsmails/-breve til kunder med rabat-
billetter, og lave opslag på Facebook og andre sociale medier. 
  
Messens hjemmeside www.sund-livsstil.dk bliver løbende opdateret med 
nyheder om kommende messer. 
Udstillerlisten og foredragsprogrammet er altid klar mindst en måned inden 
en messe afholdes. 
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7. Medlemsmøde hos Ryg- og Genoptræningscenter København 
– B (5 min) 

Medarbejdere på Ryg- og Genoptræningscenter København har adspurgt for-
eningen om midler til afholdelse af et medlemsmøde om rygsmerter. Denne 
forespørgsel skal godkendes i RB. Mødet afholdes i et lokale med plads til 70 
personer, i den forbindelse er det værd at overveje, om lokalet er stort nok til 
at rumme alle med interesse for emnet.  
 

8. RB-arbejdspladsbesøg – D,B (20 min) 
TR’erne i DFys Region Hovedstaden har fremsat et ønske om, at RB i fremti-
den kommer på arbejdsplads besøg. RB kan derved få indblik i, hvad der fo-
regår ude på arbejdspladserne, samt informere medlemmerne om RBs pågå-
ende arbejde. 
 
 

9. Evaluering og opsamling fra dialogmøde og regionsbestyrel-
seskonferencen– D, B (40 min) 

 
I vedhæftede dokument ”Evaluering af dialogmøde og regionsbestyrelseskon-
ference” finder I den evaluering som RB lavede efter dialogmødet for repræ-
sentantskabet og regionsbestyrelseskonferencen. Vi tager udgangspunkt i 
denne evaluering, når vi evaluerer på mødet. 
 
(Pause (10 min))  

10. REP – O,D (40) 
Under dette punkt påbegyndes arbejdet med REP. Hertil er der forskellige 
punkter som skal gennemgås: 
 

• Katja og Tilde præsentere Drejebogen for REP  
Se vedhæftede. 
 

• Tine beretter om arbejdet i udvalget, som arbejder med foreningens 
strukturer og processer.  

 
 

• Tilde og Line er allerede kommet med en ide til et forslag til REP, som 
de præsentere under dette punkt.  

 
• Herefter diskutere vi ideer til forslag til REP 20. 

11. Dimittendopkald ved det kommende møde – O, B (5 min) 
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Næste RB-møde den 25.03.20 skal vi ringe til vinterens dimittender. Det bety-
der, at mødet afholdes på Holmbladsgade. Ved de sidste dimittendopkald har 
vi oplevet en del frafald. Derfor skal RB som forberedelse til dette møde have 
undersøgt, om de kan deltage. Det svar som afgives den 6. februar, er bin-
dende.  
 

12. Kommunikation – D, B (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 dagsorde-
nen under dette punkt.  
 
 

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

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

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 

”Valgperiodehjul” vigtige datoer i DFys H 2019-2021 
Dato Hvad Uddybning 
03.10.19 Tværfagligt medlemsmøde om kryds-

pres på myndighedspersoner: styrring 
trivsel og plads til faglighed. 

Kun for ansatte i KBH 
kommune. 
Tine, Charlotte og Anja 
deltager 

21.10.19 RB-møde I Rosenborggade. Arbej-



 

 

7/7  

Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Etisk drøftelse af oplægsholdere fra egne rækker

invitere politikere til RB-møde

det med forårets og REP 
dialogmøde påbegyndes. 

31.10.19 Biograftur for dimittender Børge Bo og Jeanette 
deltager 

05.11.19 Medlemsmøde om de svageste borge-
res mulighed for at opfylde de nationa-
le mål for fysisk aktivitet 

Børge Bo, Tine og 2 
medlemmer. 

29.11.19 Rb-møde + juleafslutning  
06.12.19-
07.12.19 

REP-dialogmøde  

01.01.20 Forsøgsprojektet med direkte adgang i 
prøvekommuner startes 

 

01.01.20 DFys skifter officielt til AC  
06.02.20 RB-møde Arbejdet med REP på-

begyndes 
25.03.20 RB-møde + dimittendopkald I Holmbladsgade 
Foråret 
2020 

Dialogmøde for medlemmerne i region 
Hovedstaden 

 

10.06.20 RB-møde + sommerafslutning  
25.08.19 RB-møde + dimittendopkald  
01.09.20 Frist for indsendelse af forslag til REP  
Okt/nov. 
2020 

REP 20  

2021 FTF nedlægges  
2021 Overenskomstforhandlinger  
Foråret 
2021  

Generalforsamling  
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