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1. Velkommen v. Tine Nielsen - O (10 min) 
Og valg af ordstyrer. 

2. Nyt fra  

Formandskabet – O (15 min) 

 Nyt fra hovedbestyrelsen 

 Sammenlægning af professionshøjskolerne. 

Medlemmerne – O (15 min) 
 

3.  OK:18 – O, D(40 min) 
I tilfælde af konflikt, hvordan ønsker RB at være involveret?  

Hvilke udfordringer skal og kan RB imødekomme og hvordan? 

 (Pause 5- 10 min) 
 



4. Tine holder oplæg om MSI-rapporten- O, D(25 min) 
På sidste møde blev det besluttet, at interessante emner fra MSI-rapporten skulle fremhæves og efterfølgende 

drøftes med fokus på, hvordan RB kan påvirke emnerne i en positiv retning.  

5. Dialogmøde – Vi skal have nedsat en arbejdsgruppe –B (15 min) 
Sidste møde gik diskussionen på hvordan dialogmødet skulle ligge og finansieres i forhold til jubilæet. Den endelige 

beslutning blev, at mødet skal udskydes til efteråret.  

På dette møde skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med dialogmødet med inspiration i 

sidste mødes dialog om samme.  

6. Charlotte følger op på employer-branding-undersøgelse – O (10 min) 
Dette punkt blev rykket fra sidste møde.  

7. Repræsentantskab- O(10 min) 
Regionsbestyrelsen skal senest tirsdag d. 15 maj 2018 indsende en liste over opstillede kandidater. 

Valget afholdes i juni 2018.  

 Opstilling af kandidater, valg. 

 Forslag. 

(Pause 5-10 min) 
 

8. Projekter (30 min) 
 Projekt: styrringsparadigmer (10 min.) 

Arbejdsgruppen fremlægger deres arbejde og evt. plan med udgangspunkt i metodedogmet. Gruppen, der arbejder 

videre med projektet ”Styrringsparadigmer”, består af: Katja, Noor og Jeanette. 

Det blev aftalt på sidste møde at gruppen ville vende tilbage med yderligere orientering efter kurset med David 

Nicholls. 

 Projekt: forebyggelse –O(10 min). 

Arbejdsgruppen opdaterer RB på deres arbejde med projektet. Gruppen består af: Charlotte og Stine. 

 Ulighed i sundhed - O (10 min). 

Arbejdsgruppen opdaterer RB på deres arbejde med projektet. Gruppen består af:  Katja og Anders.  

9. Kommunikation – D (10 min.) 
 Opfølgning på referat 

 Annoncering af Jubilæum 

 Angående den måske kommende konflikt, OK:18. 

10. Eventuelt (20 min) 
 Skal vi have et ekstra RB-møde? På nuværende tidspunkt har vi et møde i maj og så først igen i august.  

11.  Evaluering af møde (5 min) 
 
 

 

 

 



Temadrøftelse: uddannelse og kompetencer

Evaluering af projekter

Rehab day one?

Status feedback rådet for partientsikkerhed, Kirstine Carstensen

fremlæg budget til medlemsarrangementer

invitere politikere til RB-møde

 
 

Emner der skal vendes på kommende møder 
 


