
Regionsbestyrelsesmøde d. 2. december 2014 

Kl. 15.30 på UCN lokale C.3.02 
 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent 

 Ordstyrer: Christina 
 referent: Preben 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan 

Pkt. 3: Kort orientering fra regionsformand 

I går var der 68 tilmeldte til medlemsarrangementet om Fascia manipulation – en succes.  
15. januar er der medlemsmøde vedr. forsikringspatienter.  
9. februar: fysioterapeuter i lægeklinikker – mødet er flyttet til ?, da DFYS gerne vil koble lidt mere på. 
27. januar: Forespørgsel fra Jane Andreasen, Aalborg Universitetshospital. Michael Skovdal Rathlef PhD 
stud. Har samarbejde med flere udenlandske forskere som kommer til Aalborg. I den anledning arbejdes der 
på en aften med Rathleff (knæ – GLA:D) og de udenlandske forskere.. RB godkender forespørgsel på at 
sponsorere sandwich og vand, samt annoncere på hjemmeside og facebook. 
Satspuljen (psykiatri) betyder, at der i Region Nordjylland kan ansættes 5 ergo- fysioterapeuter 
120 tilmeldte til Forsknings og udviklings symposium på UCN  4. december. 
Sundspurten (for studerende på UCN): vi støtter det med kr. 2.500 
    

Pkt. 4: Budget 2015 
- Der er lavet i en ny skabelon og tallene er rettet til efter det faktiske forbrug i 2012 og 2013.  
- Gitte har lavet et foreløbigt budget for 2015. Bilag 1 vedhæftet 
- Det er et foreløbigt budget. Regionerne pålægges en besparelse på 150.000kr og regionsformændene har 
ikke helt afklaret hvordan denne fordeles mellem regionerne.  Budgettet er lagt efter at vi har samme 
økonomiske ramme som i 2014. Derudover kan vi når vi kender regnskabet for 2014, søge om af få mindre 
forbrug overført til 2015. Vi kan søge om overførsel til kendte udgifter, f.eks. sponsorat til Forsknings og 
udviklingssymposium, Regionskonferencen 2015 o.lign. 
Det forventes at vi har brugt færre penge i efteråret bla. på medlemsarrangementer. Der blev i foråret afholdt 
7 arrangementer og i efteråret 3 arrangementer. 
- Vi skal diskutere økonomi i Regionskonference 2015 som planlægges afholdt sammen med Folkemøde 
2015.  
Regionskonferencen planlægges til onsdag d. 10. og torsdag d.11.juni. Folkemødet starter torsdag 
eftermiddag og fortsætter indtil søndag. Det er tanken af regionsbestyrelserne bliver til Folkemødet som en 
del af den politiske opgavevaretagelse. Vi skal diskutere om man selv betaler frikøb fredag eller 
regionsbestyrelsen betaler, vi skal også diskutere hvem der skal betaler forplejning ud over den morgenmad 
vi får på feriecenteret.    

 

 

Regionstilskuddet forventes at være 319.000, men der kan ske ændring når fordeling af midler endelig 
besluttes i januar.. 
Vi kan søge om at få overflytning af midler fra 2014 til 2015 til konkrete projekter + 20 % af eventuelt 
overskud. 
Vi regner med, at der vil blive penge at søge overflyttet til 2015.  
Folkemødet (10. – 11. juni) finansieres af midler fra regionskonferencen og påvirker således kun i mindre 



grad regionens eget budget. Det vil blive lidt til forplejning + frikøb fredag. Endelig beslutning om eventuel 
egenbetaling for deltagerne ser vi på, når det endelig budget for konferencen er udarbejdet. 

Pkt. 5: Innovations og Iværksætterpris 2014 
Der er indkommet to indstillinger til prisen og vi skal finde en Nordjysk vinder.  
Læs om prisen på fysio.dk 
Indstillingerne er vedhæftet som bilag 2 og 3-5. 

Lene Duus og Preben Weller er inhabile i denne udpegning.  

Lene og Preben forlod lokalet inden behandlingen af punktet. 

De resterende af regionsbestyrelsen sender BeneFiT Hobro videre til den landsdækkende konkurrence. 

Pkt. 6: EVT. 

Intet  

Pkt. 7: Planlægning af næste møde 
Næste møde d. 19. januar UCN 
den 12. marts afholdes regionsbestyrelsesmødet hos BeneFiT Hobro 
Punkter næste møde: Generalforsamling, budget 2015   

Pkt. 8: Evaluering af mødet 


