
 

Referat Regionsbestyrelsesmøde  

Den12. september 2022 kl.19.00-21.00 

Teams møde  
Link er tilsendt i kalenderinvitation 

Referat er indskrevet i dagsordenen med kursiv 

DAGSORDEN: 

Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent (5 minutter) 

Referat: 
Ordstyrer: Lise  

Referat: Jette 

Afbud: Marianne B. 

 

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og aftale tidsplan (5 minutter) 

Referat:  
Vi sætter REP23 på under eventuelt. 

 

Pkt. 3: Opfølgning på Regionskonference den 5. og 6. september 2022 
Som forberedelse til mødet kan man orientere sig i materialet fra konferencen, der er tilsendt fra Liselotte 
Müller fredag den 9. september.  

Referat:  

På Regionskonferencen blev bestyrelsen inspireret til flere forskellige tiltag 

Facebook opslag: Vi snakker om Mettes forslag om ”Bag en diagnose” – Vi andre skal støtte op om 
opslaget, når det kommer ud, dvs. at bage kort tid derefter. Vi aftaler at følge op på indsats på SOME på 
mødet i december. Herunder også om vi skal på Instagram, LinkedIn eller andre platforme fremadrettet. 

Måske vi kan få hjælp fra netværkskonsulent eller sekretariat? 



Studenterambassadør: DFys har Kirstine Lyndrup Riis på UCN. Bestyrelsen ønsker viden om hvilke 
opgaver studenterambassadøren løfter. Bestyrelsen vil invitere Studenterambassadøren til et 
bestyrelsesmøde, det kan være på Teams eller fysisk, en hel dag eller til et enkelt punkt.  
Hun skal være medbestemmende for, hvordan hun gerne vil deltage. 

Evt. skal der deltage en fra sekretariatet, som kan fortælle om opgaverne Studenterambassadøren er ansat 
til at udføre? 

Vi vil gerne vide fra ambassadøren: 

• Hvad rør sig ude på skolen?  

• Hvordan kan vi komme i bedre kontakt til de studerende?  

• Hvilke opgaver har Studenterambassadøren? (Hvad er opgaven centralt fra?)   

• Hvordan får vi de studerende til at deltage i arrangementer?  

• Hvordan får vi en studerende med i bestyrelsen, kan denne hjælpe os med dette.  

Års hjul: Gitte vil gerne have et årshjul, så vi er godt forberedt til kommende møder og begivenheder. 
Punktet sættes på dagsordenen d. 2. december, Gitte kommer med et udkast til det til mødet, hun må gerne 
sparre med Marianne T og AK.  

Dimittender: Gitte orienterer om, at hun snakker med de andre regionsformænd, om hvordan man kan tage 
emblemudleveringen ”hjem”. Hvad kræver det? Er der aftaler med skolerne? 

Vi skal tænke igennem ift. hvordan vi vil bevare dimittender som medlemmer. Vi snakker om det med 
emblem og bobler. Snakken kommer omkring, om det er bedre at sende mail, end at give alle dimittender et 
opkald. Vi har ikke noget klart svar på, hvornår det er rigtigt at kontakte dem. Vi snakker om, vi kan få en 
pejling af, hvornår det er bedst at kontakte dimittenderne uden, at det bliver ”trappen”, hvor vi prikker for 
meget til ”sleeping dogs”. Jf. oplæggene. 

Arrangementer: Fremadrettet vil vi prøve at svare medlemmernes henvendelser med arrangementsforslag, 
med et ”super, har du tænkt på en bestemt oplægsholder til dit forslag?”. Dels for at anerkende medlemmet, 
men også få hjælp til at guide i retning af, hvad oplægget skal kredse omkring, hvis det ikke er klart ved 
henvendelsen 1. gang. Også for at afdække, om medlemmet vil være med til at arrangere. 

Vi håber også at kunne få hjælp af netværkskonsulenten til at facilitere til arrangementer, som kan være 
åbne for alle. Ligeledes snakker vi om, hvordan et netværksmøde kan blive ”synlig”. Vi giver tilskud til 
arrangementer, og det er vigtigt at det er synligt, at vi gør det, og at der findes flere mindre netværk eks. 
Børneterapeuter og Thy/mors. Ved at gøre det synligt, kan man måske gøre flere interesseret i at deltage.  

Laust: Jette spørger, til om vi skal prøve at invitere ham ind ift. et møde i januar/februar.  

Generelt: Er regionens bestyrelsen positiv for konferencen, og vi anbefaler at folk at få svaret på 
evalueringen.  

 

Pkt. 4: Planlægning af næste møder (10 minutter) 
 
Dato: 6. oktober kl. 9.00-15.30 
Sted: Lokale C, Sofiendalsvej 3 Aalborg 
Dagsordenpunkter:  
- finde datoer for møder 2023 
- finde dato for generalforsamling april/maj 2023 
- Repræsentantskab 2022. (3 timer) 
- Aftale model for jubilæumsuddeling forår 2023 

OBS: Efter mødet skal der ringes til dimittender.  



Referat: 

- Gitte kontakter sekretariatet ift. vores muligheder for at bruge Ambassadørerne på UCN, og så 
invitere ambassadøren med 2. december.  

- Nåleudlevering til nyuddannede. Hvordan griber vi det an, hvordan kan det afholdes januar 2023 

Dato: 10. oktober kl. 19:00-21:00 Teams møde.  
Dagsordenpunkter: 
Forberedelse til Repræsentantskab 2022. Da det ikke forventes, at det er nok med tre timer på 
regionsbestyrelsesmødet den 6. oktober til at nå igennem de 47 forslag. 

Dato: 2. december kl.9.00-15.30 
Sted: Der er ikke ledige lokaler på Sofiendalsvej. Alternative lokaler skal findes, evt. holdes mødet hos 
regionsformanden. 
Dagsordenpunkter: 

Referat: 

- Årshjul. Gitte og Marianne T. kommer med udkast 
- SOME -plan fremadrettet. Evaluering på målet fra Regionskonferencen. 
- Invitere Studenterambassadør med til et punkt 

 

 

Pkt. 5: Eventuelt 

Referat: 

REP23. 

Argumenter for bestyrelsens Repræsentantskabs forslag vendes.  

 

Pkt. 6: Evaluering af mødet (5 minutter) 

Referat: 

Et godt møde, hvor Regionskonferencens emner stadig var tydelige, så nemt at arbejde videre med dem, og 

få lagt en plan. 


