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1. Velkomst v. regionsformand  

 

Velkomst ved Line.  

Dagsorden godkendes og Tilde Randsborg godkendes som ordstyrer. 

 

2. Orientering v. formand  
 

Som ved forrige møde er der sendt en skriftlig orientering ud til bestyrelsen for tidsoptimering.  

Hovedbestyrelsen har nikket ja til at deltage på folkemøde 2023, og de er gået i gang med en anden måde at 

arbejde på i HB. Der vil nu være temadrøftelser ved udvalgte møder, det vil give politisk afsæt og fastsætte 

mål ud fra de politiske pejlemærker. Der arbejdes lige nu især med ældreområdet og psykiatrien. 

   

3. Orientering v. RB-medlemmer  
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Charlotte har sendt en skriftlig orientering ud om det borgermøde om ældrepolitik hun deltog i, samt 

information om TR- årskonference.  

Per T gør opmærksom på, at alle bestyrelsesmedlemmer får besked når regionskontoret opdaterer First 

Agenda. Enten skal der nytænkes en måde for regionskontoret løbende at arbejde med dagsorden, ellers skal 

der tydeligt skrives hvad ændringen er, så bestyrelsesmedlemmerne ikke skal kigge opdateringerne igennem 

og lede hver gang.  

Karen Langvad har sendt en mail ud efter repræsentantskabsmødet ang. en genlæsning af vedtægterne. 

Hermed er nogle af bestyrelsesmedlemmerne via mail blevet opsagt fra repræsentantskabet og  deres 

suppleanter skal sidde frem til næste valg. Dette kommer bag på de bestyrelsesmedlemmerne, der har 

modtaget brev og falder ikke i god jord hos bestyrelsesmedlemmerne.  

 Rasmus forslår at man må informere om hvilken praksis, der holdes fast i ved begyndelsen. 

Det er ikke acceptabelt at siddende repræsentanter bliver opsagt blot fordi vedtægterne bliver genlæst. Han 

har sendt en mail til Karen.  

 

Line fortæller, at det vil blive taget op til næste HB-møde (tirsdag d. 15. nov.). Her vil det diskuteres og hun 

vil appellere til, at brevet annulleres. Det er fint med en protest fra Rasmus’ side. Line samler op på HB-

møde med et mål om, at Karens mail må rulles tilbage, og at den nye praksis skal være kendt til næste REP.   

Charlotte siger, at det kan være, at der skal laves en beskrivelses omkring denne problemstilling.  

4. Opsamling på REP 
 

Per Norman redegjorde for sine bevæggrunde for at afvise at optage et forslag til behandling som ikke var på 

dagsorden i forvejen.  

Bestyrelsen diskuterer manglende referat fra repræsentantskabet. Referat er højst relevant og det burde være 

kommet ud. Jesper fortæller, at ifølge oplysninger fra Kathrine Huus kommer der ikke flere indlæg på 

fysio.dk om beslutninger fra repræsentantskabet. Bestyrelsen udviser stærk kritik over mangel på 

gennemsigtighed ift. hvilke forslag der bliver vedtaget.  

Der mangler en medlemsinvolvering. Der er mange menige medlemmer, som ikke kan følge med i hvad 

repræsentantskabet er. Der må skrives noget mere om det i fagbladet.  

   

Charlotte gør opmærksom på sin oplevelse af, at dem uden for overenskomst var lidt kede af ikke at blive 

taget bedre i mod. Ud over dette synes hun det sluttede meget godt. Især glad for punkt 3, og sender gode 

tanker til den stakkels arbejdsgruppe, som skal arbejde med de mange opgaver. Der ses frem til et spændende 

dialogmøde, og hvad der kommer ud af det. 

Mikkel gør opmærksom på, at han mødte Jeanette den sidste dag på REP, her sagde hun, at de havde i 

støbeskeen at tage fat i dem som var på repræsentantskabsmødet for første gang. Jeanette ville gerne lave 

interview om, hvordan de opfattede det. Derfor er der måske er et møde på vej, men der er ikke hørt noget 

om det efterfølgende. 

Bente udviser bekymring ift. hovedbestyrelsen. Hun er bange for at den er uarbejdsdygtigt, da der ses meget 

fraktionsopdeling og uenighed.  

Jesper roser ordstyren. Selve processen var bedre end sidste år og afstemningerne fungerede godt.  
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Line siger tak for bemærkninger og fortæller om drejebogen der er udarbejdet med henblik på en lettere 

proces op til næste repræsentantskab. Hun inviterer til, at medlemmerne kan tilføje bemærkninger for at gøre 

drejebogen bedre. Hun roser også repræsentanterne for deltagelse og opmærksomhed, og anerkender at det 

har været et svært repræsentantskab med mange problematiske forslag. Line fremhæver Per Normann for at 

gøre repræsentanterne opmærksom på hvilken baggrund en beslutning bliver truffet på. Hun anerkender at 

referatet mangler, og husker et andet repræsentantskab hvor der i højere grad blev skrevet undervejs, det kan 

gøre at andre uden for repræsentantskabet kan følge med.  

Måske kunne et særnummer af fagbladet fysioterapeuten op til repræsentantskabet bidrage.  

5. Dialogmøde fortsat  

 

Bestyrelsen bliver sat ud i arbejdsgrupper af 4 i 40 minutter og arbejder videre med punkter diskuteret på 

sidste dialogmøde.  

Målet er, at bestyrelsen skal udarbejde noget konkret og gennemfør bart initiativ. Der skal tages stilling til 

hvem, der gør hvad, hvornår og hvordan. Gennemføres initiativet inden 18. januar kan bestyrelsen nå at få 

det med i den skriftlige beretning til Generalforsamlingen.  

Bestyrelsen samler op på december mødet. 

 

6. Fortsat opsamling på arbejdsgrupper  

Bestyrelsen samler op og fortsætter arbejde med indsatser: ’Fra opgaveglidning til 

opgaveudvikling’.  

Der skal besluttes noget konkret, afgrænset og et gennemførligt initiativ.  

 

Kort status fra grupperne:  

• Fødselsområdet: Tilde, Rasmus, Katja:  

Tilde har talt med en regional fysioterapeut og pædiater, som får mange henvisninger fra 

læger omkring skæve hoveder på babyer. En kommunal fysioterapeut fra Helsingør oplever 

det samme. Derfor vil de tale med sekretariatet ang. mulighed for at skrive en artikel for at 

belyse sagen, før de gør handling på problemet om manglende fysioterapeuter på 

fødegangene. Der går også for lang tid før førstegangsfødere får besøg af sundhedsplejerske.  

• Plejeopgaver: Jeanette, Charlotte, Anders, Bente. Gruppen skrifter navn til ’rehabilitering’:  

Har udarbejdet en skitse til medlemsmøde. Det arbejde var færdigt 25. maj – nu vil de bruge 

tiden på at arrangerer mødet.  

• Helbredsundersøgelser: Per T, Per N, Jesper:  

Jesper og Per T fortæller, at emnet foreløbig er lagt ned. Der er afgivet høringssvar omkring 

virksomhedsområde (se vedlagte høringssvar). Ønsker at kunne tilbyde andre helbredsundersøgelser 

med f.eks. priktest og ordinerer medicin. 
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• Børneområdet: Line, Børge Bo, Mie:  

Ingen status 

• Nyt emne: Mikkel og Miran går sammen og vil prøve at udarbejde noget konkret fra forrige 

gruppearbejde, da de ikke er i nogen gruppe.  

7. Generalforsamling 2023 
 

Bestyrelsen begynder planlægning til generalforsamling. Regionskontoret har booket arbejdermusset d. 

10.maj fra ca. 16.00 – 22.00. Vi spiser middag ca. kl. 20.00 – præcise tidspunkter aftales senere.  

Forslag til emner til generalforsamling:  

- Fremtidens fagforening 

- Indsatser ift. de studerende – hvorfor skal man være medlem af en fagforening? 

- Hvordan undgår vi at folk melder sig ud? (mange studerende melder sig ud når de er 

færdiguddannet) 

- Den danske model 

- Hvordan gør man en fagforening lækker 

- Overenskomst – hvorfor får man den løn man får? 

- Fremtidens fysioterapeut 

Der må gerne være en god sammenhæng mellem arbejdermuseets lokaler og tema 

Hvad kan de studerende bruge fagforeningen til? 

Bestyrelsen drøfter promovering, og samarbejde med FSR ift. at gøre de studerende mere klar over hvad de 

kan bruge deres fagforening til. Her kan bestyrelsen bruge Miran som talerør.  

Miran fortæller, at mange af hans medstuderende tænker over hvad fremtiden kan bringe, hvilke jobs man 

kan forvente og hvilke muligheder der er for en færdiguddannet fysioterapeut udover de klassiske jobs, 

genoptræning i en kommune, hospital i en region eller en privatklinik. Gode oplevelser er vigtige. Webinarer 

er gode, og hjælp til kontrakter bliver brugt flittigt af de studerende. 

Robert-Jan husker bestyrelsen på, at når der ringes dimittendopkald, så er der ofte mange som spørg hvorfor 

de stadig skal være medlem. Her skal bestyrelsen være klar med et godt svar.  

Diskussion om idé til oplæg 

Det må meget gerne være et emne som giver noget energi og præsenterer noget aktuelt. Der er en time afsat.  

Opgaveudviklings emnet fra nogle år tilbage gav god energi. Der var meget snakkelyst, det skal gentages. 

Der er et problem på vej med rekruttering og fastholdelse, måske kunne det tages fat i.  

Fagligt fællesskab, interesseorganisation. Det skal kunne relateres til dagsordnerne i samfundet.  

Forslag til oplæg: Forstå de unge, Hvad er du værd? Skribent fra Politiken der skriver om den danske model 

er død i det offentlige (OBS! låst artikel https://politiken.dk/debat/art9065343/Den-danske-model-

p%C3%A5-det-offentlige-jobmarked-er-d%C3%B8d). Dorthe Birkmose 

Fremtidens fagforening har været brugt som emne – husk på, at generalforsamlingen er for hele 

regionhovedstadens medlemmer og ikke kun for de studerende.  
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Konklusion:  

Det generelle billede er, at vi mister medlemmer, og det skal bestyrelsen have vendt. Det kunne være et 

fokus vi kan have til GF, og vi skal bruge det lokale vi er i, arbejdermuseet, til at banke en god dagsorden op.  

Planlægningsgruppe 

Katja, Mie, Bente og Charlotte. De kommer med et oplæg til bestyrelsesmødet d. 7. december med nærmere 

planlægning. Deadline for annoncering er midt januar.  

Miran vil gerne hjælpe med sociale medier og meningsmålinger blandt de studerende.  

 

8.  Kommunikation  
 

Bestyrelsen diskuterer hvad der skal videreformidles til hvem og hvordan. Der må gerne være fokus på 

synlighed og kommunikation med medlemmer i region.  

Regionssekretæren vil skrive lidt fra bestyrelsesmøde d. 9. november og har i den forbindelse taget billede af 

bestyrelsen. 

9.  Eventuelt  
 

Der er et medlemsmøde på vej for netværket for myndighedsansatte.  Der er et stort mandefald i 

planlægningsgruppen så Charlotte og Ida står i det store hele for planlægning. Målet er at netværksgrupper 

skal kunne drives af netværket selv. 

Miran har nogle spørgsmål til bestyrelsen på studenternes vegne.  

- Hvad kan man som studerende bruge en regionsbestyrelse til? 

o Bestyrelsen synes det er et stort punkt til eventuelt, og vil have spørgsmålet som punkt på 

næste dagsorden 

 

- Hvad skal vi, som de studerende bidrage med? 

o Line sender en mail til Miran med flere svar på dette 

 

Bestyrelsen er enige om, at Miran gerne må sprede budskabet om generalforsamling til de studerende 

. Regionskontoret modtager reminder-mails ang. annoncering for medlemsarrangementer i fagbladet. 

Bestyrelsen diskuterer også planlægning af medlemsarrangementer – det skal have sin plads igen. 

Bestyrelsen kan også hente inspiration fra andre regioner.  

Bestyrelsen drøfter også kort økonomi, regionsformand Line Schiellerup fortæller, at vi har god økonomi og 

mange medlemsaktivitetskroner. Hun er ikke klar over den samlede pulje men gennemgår budgettet på næste 

møde.  

Så bliver der diskuteret netværkskonsulenter. Vi har haft dem i et år, så der undres over hvorfor bestyrelsen 

skal bruge tid på at sidde og lave netværksmøder, når der er ansat en til det. Vi må trække på hendes erfaring.  

Bestyrelsen bliver enige om at medlemsarrangementer skal være et punkt på næste dagsorden.  
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Promovering er også vigtigt. Fagbladet og hjemmesiden bliver ikke læst i så høj grad af de studerende. SoMe 

skal sættes på dagsorden for regionssekretæren. Regionssekretæren sender link til hovedstadens Facebook til 

Miran, så han kan få det ud til de studerende. På et kommende møde skal vi drøfte kommunikation og 

promovering af bestyrelsens arbejde. Hvad kan man bruge bestyrelsen til og hvad laver vi.  

Rasmus kommer til slut med en god nyhed. 20% af hans medarbejder er fysioterapeuter og der kommer snart 

flere stillinger til alle niveauer. Hold derfor gerne øje og del.  

10. Emner til næste dagsorden  

Bestyrelsen beslutter at planlægning af folkemødet skubbes til januar mødet. 

Emner til rullende dagsorden:  

- Hvad kan man bruge regionsbestyrelsen til som studerende?  

- Fremlæggelse af budget over samlet pulje til medlemsaktiviteter 

- Medlemsarrangementer 

- Kommunikation og promovering 

- Medlemsmøder og ambition om hvad vi gerne vil bruge perioden 23/24 på. Vil også kunne bruges i 

beretningen 


