Referat af Regionsbestyrelsesmøde
3. februar 2015 kl. 13.00-17.30 i lokale 1AB på Holmbladsgade 70, 2300 København S
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1. Velkommen v. Tine Nielsen (5 min)
Tilstede og afbud samt præsentation:
- Tilstede: Tine, Bettina, Børge, Charlotte, Kristoffer, Marie, Mette, Line, Jes, Thomas, Kirsten, Katja, Per.
- Afbud: Tilde.
Godkendelse af dagsorden
- Godkendt

2. Generalforsamlingen maj 2015 (50 min)
Sted:
-

-

Vi har fået et tilbud fra tilbud på 745 kr. pr. person inkl. leje af lokale fra Tivoli. Tilbuddet omhandler:
o Kaffe, the og vand under mødet
o 2 retters menu (hovedret og dessert) på Nimb
o 1 glas vin/øl/sodavand
o Vand (med og uden brus)
Vi undersøger om det er muligt at leje et større lokale med plads til mere end 120 personer.
Desuden afventer vi tilbud fra Den Blå Planet.
AFUK på Enghavevej og Kulturværftet Nordhavn nævnes som muligheder evt. til en anden gang.

Tema og oplægsholdere:
GF-gruppen fremlægger forslag til emne:
- Det foreslås at mødet skal handle om den forskellighed, der er i vores forening: Mange forskellige
uddannelser, jobs i mange forskellige sektorer og mange forskellige interesser. Kan vi have en forening,
der rummer os alle sammen? Hvis ja – hvordan, hvis nej – hvem skal så gå? Hvordan finder vi fælles
fodslag? Mulig overskrift: Kan bananer og æbler være i samme frugtkurv?
Debat:
- Det fremhæves, at processen er vigtig.
- Desuden skal der fokuseres på, hvad vi skal få ud af mødet. Skal der komme et produkt ud af det?
- Det nævnes, at det er vigtigt at give debatten en retning, da den ellers kan blive svær at styre.
Dog skal vi passe på, at vi ikke lægger en forudfattet holdning ud over debatten. Det foreslås, at
retningen skal være ”Mangfoldighed er vores udgangspunkt – hvad skal vi være opmærksomme på, når
vi er som vi er”. Formålet med debatten er ikke at starte en krig, men derimod at dele viden til
medlemmerne om betydningen af at være i en organisation med stor mangfoldighed.
- Vigtigt også at komme ind på hvilke forventninger medlemmerne har til RB.
- Få fokus på region hovedstaden og ikke landsdækkende.
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Forslag til oplægsholdere:
- En der har viden om interessemodsætninger i organisationer.
- En fra fagforeninger fx lægeforeningen eller 3F
- Dennis Kristensen
- To oplægsholdere - én for og én imod.
- Lotte Hansen (journalist).
- En fra en forening med samme mangfoldighed som vores. Ingeniørforeningen nævnes som en mulighed.
- En der kan sige noget om mangfoldighed.
- Det nævnes at det er vigtigt at starte oplægget med at fortælle, hvordan situationen er i vores forening,
så dem der ikke ved det, også får noget ud af debatten.

Indhold i beretningen:
Regionsformændene har sammen hyret en journalist til at forarbejde information fra facebook og hjemmesiden.
Forslag til indhold i beretningen:
- Folkemødet på Bornholm
- Fusioner af store hospitaler berører nogle af vores medlemmer.
- Arbejdsmarkedsdel, hvad rør sig inden for de forskellige sektorer? Privat, hospitaler, kommuner. Beskriv
inden for de forskellige områder.
- Politiske emner, vi har været omkring. Fremhæv de områder, hvor det er lykkedes os at gøre noget.
- De ting som Tine har lavet i løbet af året.
- Vores medlemsmøder.
- Tillidsdagsordenen.
Beretningen skal være færdig 12. marts. Inden da sendes den til RB for kommentering.

3. Pause (10 min)

4. HBMI (90 min) – husk at medbring egen profil.
Casper Littrup fra HBMI Denmark kom og holdte et oplæg om regionsbestyrelsens gruppeprofil. Oplægget
medførte en debat om, hvordan denne profil kan bruges fremover i regionsbestyrelsens arbejde.
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5. Pause (10 min)

6. Strategiplan 2016 (80 min)
Note: Punkt nr. 9, der omhandler psykiatrien er blevet taget ud af hovedbestyrelsens strategiplan.
Der blev arbejdet med udvalgte punkter fra strategiplanen. Først gennem en fælles brainstorm af ideer og
efterfølgende gennem gruppearbejde, hvor hver gruppe arbejdede med et bestemt punkt.
Et fortløbende bilag med noter fra dette, vil blive udsendt til regionsbestyrelsen.
Der ønskes et oplæg fra formanden om, hvordan vi arbejder videre med strategiplanen.

7. Nyt fra… (10 min)
Formand:
Vendlet fra Region Syddanmark vandt innovation- og iværksætterprisen.
Tine er kommet i en styregruppe for danske fysioterapeuters 100 års jubilæum i 2018.
Regionskonference på Bornholm: Der er regionskonference på Bornholm den 11.-12. juni, samt
regionsbestyrelsesdag den 12. juni. Afgang tirsdag den 9. juni om aftenen med to biler på den tidlige færgeafgang
og én bil på den sene. Der bestilles færgebilletter til lørdag den 13. juni for alle tre biler.
Orientering fra HB.
Medlemmer:
Kirsten er kommet i patientsikkerhedsrådet og i en konference om nyt hospital Nordsjælland. Sættes på med et
punkt på næste møde.
Medlemsmøde 18. marts om FysioPilates.
Uddannelsesministeriet har igangsat en revision af de mellemlange videregåede sundhedsfaglige uddannelser.

8. Eventuelt (10 min)

9. Evaluering af møde (5 min)
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