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Regionsbestyrelsesmøde  

 

 

1) Kl. 9.30-9.35 

Valg af ordstyrer (B) 

 

Sagsfremstilling:  

Der vælges en ordstyrer til dagens møde.   

 

Sagsbehandling:  

Louise Madsen valgt som ordstyrer til formiddag og Stine Jørgensen efter frokost. 

 

2) Kl. 9.35-9.40 

Opdateret mødekalender for 2015 (O) 

 

Sagsfremstilling:  

Efter opgørelse af doodle er regionsbestyrelsesmødet d.12 oktober uge 42 er flyttet til 

tirsdag den 27. oktober uge 44. 

  

Sagsbehandling: 

Orientering givet. 

 

3) Kl. 9.40-9.55 

Uddannelsesmesse i Nørre Nissum (O) 

Sagsfremstilling:  

Sanne og Stine orienterer om arbejdet for omkring uddannelsesmessen. Program vedlagt i 

Bilag 1. 

 

Sagsbehandling: 

Sanne er i kontakt med Sille Frydendal fra sekretariatet, der er projektleder på Børneområdet 

og sammen er lørdag udvalgt til at være den mest meningsfulde dag at deltage i ”Folkemødet 

for uddannelse”. Der arbejdes på at medbringe en ”motorik-tjener” af Louise Hervig 

(lhg@gentofte.dk), der kan give visuelt indtryk og opmærksomhed på messen.  

 

Undervisningsministeren og formanden for Skole og Forældre samt BUPL-formand deltager 

lørdag d. 12/9, derfor er det mest oplagt at vælge denne dag. Der spørges til dagsordenen 

på messen, da der lægges op til bredere uddannelsesdebat. Sanne fremfører at det er vigtigt 

at præsentere fysioterapeut-indslag som fungerende sideløbende i løbet af uddannelserne. 

Det fremføres at lærere og pædagoger deltager, og derfor gælder det om at plante idéen om 

fysioterapeuter i folkeskolen hos fremtidige kollegaer. Således er planen at påvirke på alle 

niveauer: politikere, skoleledere, lærere og forældre. Ruben og Sanne deltager lørdag. 

Sanne eftersender pakke om børneområdet, der er udarbejdet af sekretariatet. 

 

4) Kl. 9.55-10.10 
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Opfølgning på Folkemødet (D) 

 

Sagsfremstilling:  

Opfølgning på Folkemødet: Hvad kan bestyrelsen tage med i dens videre 

arbejde. Det konkrete forslag om inddeling i arbejdsgrupper behandles under punkt 6. 

 

Sagsbehandling: 

Bestyrelsen evaluerede Folkemødets deltagelse debatter, og udbyttet af både konference og 

seminar.  

 

Bestyrelsen berettede generelt om stort udbytte af såvel konferencen som den efterfølgende 

deltagelse i debatterne på Folkemødet. Set-uppet var meget inkluderende, hvilket gjorde det 

nemmere at deltage. Folkemødet var en platform, der gav mange chancer for deltagelse og 

dialog, og derfor perfekt til at øve sig og opbygge momentum. Forberedelsen på konferencen 

hjalp undervejs i debatterne, der kvalificerede deltagelsen.  

 

Janus spurgte til antallet af debatter der var udvalgt til hver gruppe, og bestyrelsen 

tilkendegav at udvalget var overskueligt, selvom det var bredt. Undervejs var det også nemt 

at vælge nye relevante arrangementer til. Udvælgelsen af debatterne kom naturligt når man 

stod i forummet. Der præsenterede sig mange muligheder for politikerkontakt, der førte til 

mange succesfulde dialoger undervejs, og kvaliteten i konferencens oplæg viste sig, også i 

debatter der ikke var forberedte.  

 

Folkemødets arbejde skal følges op lokalt, både fordi der kan gives mange luftige løfter 

undervejs, men også for at bygge videre på den legitimitet der er givet fra f.eks. borgmestre. 

Der efterspørges pjecer på forskellige områder, ikke kun ift. ”mere træning – mindre kniv”, 

således at der til næsten hvert debattema kunne videregives specifikke pjecer om netop det 

område.  

 

Vita berettede om hvordan hun efterfølgende havde lavet et oplæg på arbejdspladsen, der 

var meget gavnligt, og hvor det nemt peges ud hvad der var kommet ud af Folkemødet. 

Oplægget havde været meget succesfuldt og mødte stor ros, hvilket ledte til en opfordring til 

at andre kunne følge eksemplet. Bestyrelsen diskuterede at sådanne oplæg således både 

fungerede som retfærdiggørelse af at bevillige tid til foreningsarbejde, men også som 

information fra en repræsentant for fagforeningen ift. hvad der fås for kontingentet.  

 

Kræftens Bekæmpelses-teltet skal forberedes bedre næste år – evt. med skiftende 

foreninger, hvor der er forberedt oplæg/stand, så det bliver et ”happening” hvert sted fremfor 

”vagter” som i år. Forespørgsel ved forskellige patientforeninger næste år. Men rollen skal 

også gennemtænkes: Der skal præsenteres fysioterapis kvalitet og ikke individuel 

behandling – men der vil ofte være henvendelser alligevel. Stande må ikke lænke foreningen 

til at være stationær, der skal være forskellige events, f.eks. foreslås motoriktræning for børn 

ved lærerforeningen som oplagt event.  
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Bestyrelsen berettede således om et udbytterigt Folkemøde, hvor 

debatlysten og den indledende politiker-kontakt nu kan følges op lokalt. 

Samtidigt kan stort set samme set-up videreføres til en evt. næste gang, med 

små ændringer ift. deltagelse ved diverse stande.   

 

 

5) Kl. 10.10-10.25 

Diskussion af bestyrelsesarbejdet (D) 

 

Sagsfremstilling:  

Bestyrelsen drøfter med udgangspunkt i Janus’ oplæg på Folkemødet med skalaen fra 

bestyrelse i boligforening til erhvervsbestyrelse prioriteringen af koordination og arbejde uden 

for bestyrelsesmøderne. Drøftelsen kan fungere som grundlag for beslutningen om 

nedsættelsen af arbejdsgrupper og deres arbejdsbyrde. 

 

Sagsbehandling: 

Der fremførtes forskellige pointer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet: 

Fra flere sider blev det foreslået at (gen)indføre politiker-besøg/møde ved næsten hvert 

regionsbestyrelsesmøde, både for at præsentere de fysioterapeutiske interesser og som 

øvelse i dialog. Konsekvensen bliver at regionsbestyrelsesmøder kan ligge mindre centralt 

end Silkeborg, hvilket bestyrelsen accepterer. Samtidig pointerer dele af bestyrelsen at 

regionsbestyrelsens brede geografi kan udnyttes, så regionsbestyrelsesmedlemmer kan 

deltage i møder i nærhed adresse/arbejdssted, med lokale politikere, mindre foreningsmøder 

osv. hvis Sanne giver besked.  

 

Bestyrelsen fremfører at det er vigtigt med afslutning af punkter undervejs og med færre 

opfølgninger. Foreningens generelle holdning til konkrete områder kan med fordel bringes 

mere ind i diskussionerne og klargøres fremadrettet.  

 

Arbejdsgruppe-inddeling møder opbakning, for at sætte bestyrelsens ressourcer i spil. Men 

afklaring er er også vigtig ift. at en arbejdsgruppe er enig om arbejdsintensitet. Central 

melding om hvilke konkrete politikere der kan spørges om hvad og hvorfor. Allerede 

strategiplanens opdeling i regionale punkter om med procesmål er meget behjælpelige.  

 

Kompetenceudviklende kurser ift. arbejdsgruppe-emne, evt. blot dialog/møde med relevante 

projektleder. FTF-kurser kan evt. også betales af arbejdsplads. Det pointeres at RB-

medlemmernes egen arbejdserfaring skal bringes i spil. 

 

Materialet fra sekretariatet har været et stykke tid undervejs, hvilket der fremover kan gives 

mere klare udmeldinger omkring deadlines osv.. Pakken om Børneområde er klar nu og 

eftersendes. Pakkerne kan fungere som udgangspunkt for arbejdsgrupperne og understøtte 

deres arbejde. Forskellige projektledere kan også deltage i regionsbestyrelsesmøder. 

Introduktion til det centrale sekretariatet for nye bestyrelsesmedlemmer er undervejs. 

 

 

6) Kl. 10.25-11.05 
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Beslutning om nedsættelse af udvalg/arbejdsgrupper med forskelligt 

fokus (B) 

 

Sagsfremstilling:  

På Folkemødet blev det foreslået at nedsætte forskellige arbejdsgrupper med hver deres 

hovedfokus. Hvis muligt kan enkelte grupper fastsættes på mødet, mens der også vil være 

mulighed for at nedsætte flere på næstkommende møde. Fokusområder kan muligvis vælges 

ud fra ny orientering om prioritering af strategiplanens punkter i centrale og regionale punkter. 

- Børneområdet: Fys. ind i folkeskolen i anledning af reformen 

- Lægepraksis: Fys. ind hos praktiserende læger 

 

Uddelegering: Gruppernes kompetence besluttes. Grupperne skal ikke fremlægge alt til den 

samlede bestyrelses beslutning? 

 

Sagsbehandling: 

Bestyrelsen nedsatte 7 arbejdsgrupper der er fungerende fra dette møde. Områderne blev 

udvalg ud fra interesse samt eftersendt bilag om Strategiplanens ”absolut regionale” 

opgaver. Sanne gjorde det klart at denne uddelegering forudsætter tilbagemeldinger i 

tvivlstilfælde. Bestyrelsen besluttede at arbejdsgrupperne har selvstændig kompetence til 

politiker-kontakt o.lign. således at hver enkelt beslutning ikke skal godkendes på følgende 

regionsbestyrelsesmøde, da pointe med uddelegeringen dermed vil gå tabt. 

 

Bestyrelsen inddelte sig i følgende grupper (projektleder iflg. Strategiplan angivet i 

parantes): 

Hverdagsrehabilitering (Sille Frydendal) 

Kirsten, Pia 

 

Fysioterapeuter i lægepraksis (Gurli Petersen & Sille Frydendal) 

Agnes, Stefan, Ruben, (SU - Henrik) 

 

Børneområdet  (Sille Frydendal) 

Vita, Mille, Stine, Louise, Maria 

 

Nye job via Beskæftigelsesreform (Rene Andreasen) 

Vita, Kirsten 

 

Kvalitet i vederlagsfri (Gurli Petersen) 

Maria, Henrik 

 

Muskel- og ledsygdomme (René Andreasen) 

(Agnes) 

 

Arrangementsgruppe 

Vita, Ruben ift. søge ikke fys-jobs blandt studerende 

 

Næste opfølgning på gruppernes arbejde aftales til at være på december-mødet. 
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7) Kl. 11.05-11.20  

Pause  

 

8) Kl. 11.20-11.35 

Arrangementer i efteråret 2015 (O) 

Sagsfremstilling:  

Sanne og Stine orienterer om arbejdet med at arrangere de aftale arrangementer i efteråret 

2015. 

 

Sagsbehandling: 

Stine har etableret kontakt og aftalt oplæg: dato d. 22. og 24. september. 

 

App-oplæg er etableret, men ingen oplægsholdere inden for psykiatri havde mulighed. 

Bestyrelsen byder ind med nye forslag til anden del af oplægget. 

 

Oplægsholder fra fagkongres: fra Horsens – ”Boksesize” (Lone Langvad), motivation og 

fastholdelse af psykiatriske patienter i forløb. Fagfestival: Thomas Maribo + Susan. 

 

Der bydes ind med et alternativt oplæg: Alex Grosen fra region syd om mentalisering rettet 

mod psykiatriske patienter. Der afholdes psykiatrikonference 22. og 24. september, hvilket 

er uheldigt ift. planlagte oplæg, der dog ikke kan ændres på nuværende tidspunkt.  

 

Camilla Johansen tidligere behandlet på mødet 8. april (punkt 6, s.5), kunne evt. bringes i 

spil til den 22. og 24. om ikke-konkluderbare rygpatienter.  

 

Stine og Sanne fastsætter næste oplæg – bestyrelsen melder ind med forslag. 

Formidling omkring 22. og 24. september snart – som teaser. 

 

 

9) Kl. 11.35-12.05 

(FLYTTES TIL NÆSTE MØDE 27. oktober) 

Arrangementer i foråret 2016 (D) 

Sagsfremstilling:  

Drøftelse af mulige arrangementer i foråret 2016. 

 

Sagsbehandling: 

Arrangement om Børneområdet i forår 2016. 

 

Punktet genoptages til oktober-mødet. 

 

10) Kl. 12.05-13.05 

Frokost 

 

 

11) Kl. 13.05-13.55 
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Grundlæggende sundhedsydelser diskuteres (D) 

Sagsfremstilling:  

Hovedbestyrelsen har lagt op til en decentral diskussion af hvad bestyrelsen 

anser for ”grundlæggende sundhedsydelser”. Vedhæftede oplæg (Bilag 2) læses 

inden mødet. 

 

Sagsbehandling: 

Bestyrelsen delte sig op i grupper for at flere medlemmer kunne komme til orde på kortere 

tid. Diskussionerne centrerede sig om definitionen af ”grundlæggende sundhedsydelser” 

med det udgangspunkt at disse skulle friholdes fra brugerbetaling.  

 

Synspunkterne tog bl.a. udgangspunkt i ”lighthouse-modellen” fra notatet (bilag 2), der 

inddeler sundheds-’markedet’ op i 4 områder: forebyggelse af sygdom, behandling af 

sygdom, genopbygning af helbred og forbedring af helbred. 

 

Som udgangspunkt fremlagde grupperne forskellige holdninger til rimeligheden af gratis 

ydelser inden for alle behandlingsscenarier. Her blev der taget udgangspunkt i behandlings 

ved eksempelvis ekstremsportsulykker, hvor der blev overvejet om forsikringsordninger var 

et fair krav i sådanne situationer. Efter tilkendegivelser omkring at ressourcesvage skal aldrig 

betale, blev der overvejende tilkendegivet at akut-behandlinger på sygehuse aldrig skulle 

være brugerbetalte. 

 

Oplægs-notatet præsenterer en WHO-definition af sundhed der også inkluderer social 

velvære, hvilket blev problematiseret ift. at hver enkelt individs bedømmelse af egen 

situation skal medtages, og at definitionen på ”sundhed” således bliver meget krævende. 

 

Bestyrelsen fremfører at definitionsspørgsmålet ikke er lige til, og at det er svært at opsætte 

klare skel. Hvad der er en ”grundlæggende” sundhedsydelse kan således også svært 

opdeles efter hvornår kontakten med sundhedsvæsnet er – f.eks. at det første kontaktled er 

den grundlæggende sundhedsydelse, da det ofte vil være den praktiserende læge, som 

gatekeeper til det videre sundhedsvæsen.  

 

Undervejs i diskussionen identificeres 2 overordnede tendenser inden for 

sundhedsdebatten og sundhedsvæsnet, der begge til dels ses som problematiske: 

For det første berettes der om en stor kræver-mentalitet fra patient-siden fremfor fokus på 

hvilke behov fagpersonale vurderer som relevante. I dette spørgsmål fremhæves det som 

vigtigt at sundhedsydelser skal vurderes af fagpersonale, og behandlinger ikke kræves af 

patient. 

For det andet ses det som problematisk at der i stigende grad i sundhedsdebatten peges 

på årsager som betragtes som patientens ”egen skyld” til at der eksempelvis skal 

behandles. Det problematiske består i at det er umuligt at tage højde for mange ikke-

selvforskyldte faktorer såsom genetisk disponering overfor bestemte sygdomme osv.. Dette 

argument taler for en friholdelse af hele behandlingsdelen for brugerbetaling, mens dele af 

forebyggelsesdelen således stadig kan opdeles, men skellet er svært at sætte. 
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Forebyggelses-delen bringes igen i spil, da ydelser i denne del med stor 

fornuft kan ses som ”grundlæggende”, hvis de er  med til at skabe 

besparelser i behandling, hvilket jo netop er formålet med forebyggelse.  

 

Det fremføres at hospitalsbehandlinger er grundlæggende sundhedsydelser, mens evt. 

brugerbetaling kun kan komme på tale i det kommunalt.  

 

Et indspark problematisere at selvom genoptræning er gratis, hvilket er positivt for borgere 

og fysioterapeuter som fag, så er det ikke gratis i praksis, når der ifbm. sparerunder ikke er 

mulighed for behandling, men kun screening og vurdering. Dermed ændres 

behandlingsparadigmet, som fysioterapien er en del af. Kan det så kaldes ”grundlæggende” 

sundhedsydelse? 

 

Det fremføres at hvis alt i praksissektoren skal betegnes som grundlæggende 

sundhedsydelser, så arbejdes der igen med en meget krævende definition. Mange af de 

patienter der mødes i praksissektoren tilkendegiver nemlig i forvejen at ydelserne er billigere 

end de havde forestillet sig. Vederlagsfri fysioterapi kan umuligt bringes i spil som 

brugerbetaling ift. patientforening. 

 

Der blev fremført at strategi og politik skal adskilles ift. at politikken er principiel, mens 

strategien tager økonomisk virkelighed med i betragtning ift. hvordan politikken kan 

gennemføres.  

 

HB-medlemmerne i regionsbestyrelsen tilkendegiver afslutningsvist at selvom emnet ikke er 

helt ligetil har de har fået nye inputs at tage med videre i HB-diskussionen. 

 

12) Kl. 13.55-14.20 

Forretningsorden – studerende i bestyrelsen (D+B) 

Sagsfremstilling:  

Skal studerende have observatørpost i bestyrelsen skal forretningsordenen ændres. 

Bestyrelsen beslutter om forretningsordenen ændres således at de studerende mulighed for 

observatørposter, med valg på skolerne. 

 

Sagsbehandling: 

Bestyrelsen diskuterede ændringen før votering. Begge skoler skal repræsenteres, da 

skolerne ikke er synkroniseret og ved ikke nødvendigvis hvad der foregår på den anden. De 

studerende skal være forbundet i råd på skolerne, så bestyrelsesarbejdet kommer helt ud at 

leve på skolerne. De studerende skal være de samme, og være medlem. Der tages kontakt 

til DSR (FYS-DSR Holstebro + FEMUR Aarhus). 

De studerende vælger selv valgform, længde og udpegningsmetode – valg kan ikke dikteres. 

 

Bestyrelsen vedtager enstemmigt at forretningsordenen ændres således at 1 repræsentant 

fra hver uddannelsesinstitution i regionen kan sendes til at deltage i regionsbestyrelsens 

møder som observatør, dvs. uden stemmeret men med taleret. 

 

13) Kl. 14.20-14.30 
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(Flyttet til 11.50.12.05) 

Tildeling af midler til konkret medlemsarrangement (B) 

Sagsfremstilling:  

Ansøgning (bilag 3) godkendes eller afvises af bestyrelsen. Arrangementet er i 

Silkeborg om sansemotorik. 

 

Sagsbehandling: 

Bestyrelsen tilkendegiver at prisoverslaget er for stort Bestyrelsen melder tilbage at 

foreningen giver den centralt fastsatte takst. Der findes ud af hvad ergoterapeutforeningen 

har givet. Takst centralt: AC + lokaleleje. Der gives halvdelen, hvis ergo har givet tilsvarende. 

Skrives eksplicit: Åbent for alle. 

 

Næste gang: AC-takster skrives på vejledningen for ansøgningen af midler til arrangementer 

på hjemmesiden og i dokumentet. 

 

14) Kl. 14.30-15.00 

Beslutning om prioritering af næste regionale generalforsamling (B) 

 

Sagsfremstilling:  

Med udgangspunkt i evalueringen fra seneste møde besluttes hvordan næste 

generalforsamling skal tilrettelægges. Beslutning om evt. prioritering af midler til et oplæg 

med ”kendis-faktor”, samt beslutning om oplæg til at fremme en politisk debat om foreningens 

retning. De korte evalueringsskemaer fra seneste møde er vedhæftet igen (Bilag 4).   

 

Sagsbehandling:  

Bestyrelsen diskuterede hvor stor kendis-faktor er nødvendigt til næste GF, om 

foreningsformand Tina skulle ud, samt workshops, lokaler og konkrete deltagelsesmål. 

 

Det skal besluttes om der skal afsættes flere midler til landskendt oplægsholder. Bestyrelsen 

tilkendegiver at en vis kendis-faktor ville være relevant, men at B.S.-typen ikke er aktuel. Dog 

skal oplægget have en vis underholdningsvinkling fremfor at være meget fagtungt. Der skal 

lægges op til fagpolitisk debat, og forhåndsdefinerede spørgsmål der besvares interaktivt af 

deltagerne kunne skabe en sådan deltagelse (click-teknologi). Stimulation af debat er 

udfordringen.  

 

Beretningen deles ud til flere bestyrelsesmedlemmer, så det ikke blot er formandens opgave, 

hvormed der kan gives et bredere billede af bestyrelsens arbejdsår. Derudover vil journalist-

udgiften, der i år var betragtelig kunne spares.  

 

Ansøgningsworkshoppen kunne gentages. Samtidigt kunne endnu en workshop beskæftige 

sig med hvordan man søger job der ikke står ”fysioterapeut” på. Disse workshop kunne køre 

parallelt med Tinas oplæg/dialog for at tiltrække nyuddannede og studerende. Formanden 

skal komme med, både med oplæg – evt. kort, men dialog med medlemmerne kan også 

trække folk til. Det indskydes at Tina vil gerne på arbejdspladsbesøg i nær fremtid.  
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Det besluttes at der budgetteres med en landskendt oplægsholder (ikke fra 

forening), der stadig ikke er på B.S.Christiansen-niveau. På GF kunne en 

kort og god opsamling fra de forskellige arbejdsgrupper omkring deres 

arbejdsopgaver ligeledes bringes i spil. Enten kommer formand Tina ud og 

skaber oplæg til debat eller dialog ellers laves der forskellige workshops. Målet for antal 

deltagere er 100 detaljere. Fælles fremlæggelse af beretningen, som udarbejdes af 

bestyrelsesmedlemmerne. Derudover prioriteres at finde gode rammer ift. lokale, oppyntning 

og hjælp til arrangerement af busser til studerende, samt kampagne op til GF. 

 

15) Kl. 15.00-15.15 

Orientering fra formanden (O) 

 

Sagsfremstilling:  

 

Sagsbehandling:  

Praksisplan for praktiserende i regionen er næsten på plads i SU, der mangler næste udspil. 

Indskrænkelse af ydernumre i region midt blev forslået. Holdtræningsydelse inden for 

vederlagsfri fys. skal fremmes. 

 

Anbefalinger fra praksisplanen er gode at læse for bestyrelsesmedlemmerne (linkes af 

Sanne). Der foreslås at sende link ud til ansatte i praksissektor med praksisplanen. 

 

Selvstændige fys. enhed i Risskov er lukket. Både i Risskov og på Bispebjerg er der stor 

forskningskapacitet, og i Risskov mistes derfor en stor kapacitet og meget kompetence. 

Argumenterne om nedlæggelsen centrerer sig omkring at centralisering giver besparelse. 

Der skal følges op med spørgsmål. 

 

Tidl. Studentermedarbejder ansættes centralt, og overtager delvist Janus’ plads, bl.a. med 

fokus på psykiatri ift. FT’s prioritering af psykiatri, der sandsynligvis ikke udmøntes.  

 

Sanne skriver læserbreve om manglende genansættelse af medarbejdere trods 

besparelserne først træder i kraft 1/1 2016, der nu også sker på regionsniveau, selvom det 

før mest har været en kommunal uskik. 

 

Favrskov Kommune sparer 500 000 kr. på fysioterapi i folkeskolen, hvilket der er skrevet 

debatindlæg imod. Samtidigt skal der følges op på hvilke tilbud der eksisterer allerede nu. 

Spørgsmål er om det kun rammer normalbørn-område eller også PPR.  

 

Sanne har været til regionsformandsmøde i Skagen, hvor der var inspiration fra 

Socialrådgiverforening, blandt andet med udsendelse af pakker med forskellige 

indsatsområder. 

 

Sanne afslutter sin FTF-uddannelse 21/8, der med tværfaglighed har givet nye perspektiver 

på fagpolitik.    

 



 

 
11/12  

Folkemødet 2016: Samme feriecenter er booket, men en central 

budgetopfølgning der kommer i efteråret skal gennemses før endelig 

beslutning om konference+seminar-sammenlægning på Bornholm skal 

gentages.  

 

16) Kl. 15.15-15.25 

Orientering fra bestyrelsen (O) 

 

Sagsfremstilling:  

Bestyrelsesmedlemmer, som eksempelvis sidder i tillidsrepræsentantrådet, i 

Hovedbestyrelsen eller RMU har mulighed for at fortælle den resterende del af bestyrelsen 

hvad der foregår på disse møder. Ligeledes kan de bestyrelsesmedlemmerne fortælle hvis 

der er noget regionsbestyrelsen bør/kan reagere på. 

 

Sagsbehandling: 

Hovedbestyrelsen behandler ny hovedorganisation – hvilket også kunne drøftes på 

regionsbestyrelsesniveau. Indtil videre er spg. omkring TR- MED- praksissektor osv. blevet 

stillet. Hvis de store forbund i LO stemmer det ned, bliver muligheden irrelevant på 

kongressen. 

 

Optag på fysioterapeut-uddannelsen er til drøftelse på HB, og kan evt. diskuteres på senere 

RB-møder. Tina har udtalt at optaget ikke skal øges, men foreningen har ikke officiel holdning 

om nedsættelse af optag.   

 

Spar1519 påvirker forskelligt på forskellige afdelinger, og ydereligere besparelser forventes 

ikke, bortset fra hvis budgetforventninger ikke holder. 

 

 

17) Kl. 15.25-15.35 

Formidling (D) 

 

Sagsfremstilling:  

 

Sagsbehandling: 

Arbejdsgrupperne formidles – evt. én af gangen med tilknyttede holdningspapirer. 

Billeder  

Ændringer i forretningsordenen: Studerende får observatørposter i bestyrelsen. 

Diskussion af grundlæggende sundhedsydelser. 

September-arrangementerne. 

Spar1519-ramte afdelinger er vendt på mødet.  

 

18) Kl. 15.35-15.50 

Eventuelt (O) 

 

Sagsfremstilling:   
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Sagsbehandling:  

Janus laver opfølgning efter hvert møde, og står til rådighed for oplæg ved 

kommende møder, hvis det har bestyrelsens interesse. 

 

 

Punkter til kommende møder 

 

Fusion drøftes inden kongres. 

Budgetopfølgning 

Nørre Nissum 


