Referat
Regionsbestyrelsesmøde
D.24. august 2017 Kl.9.00-15.00
Sofiendalsvej 3. Lokale B
Der er morgenkaffe fra kl. 8.30
Deltagere: Gitte, Preben, Ina, Maria, Lene, Julie, Birthe, Ida, Christina
Afbud: AK
DAGSORDEN:
Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent
Referat:
Ordstyrer: Ina
Referent: Christina

Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden og tidsplan
Referat:
Punkt 9. arrangementer og punkt 13. budgetopfølgning er interessante at se i sammenhæng.
Vi har mange arrangementer, hænger økonomien sammen. Vi aftaler at tage punkt 13. før punkt 9.

Pkt. 3: Opfølgning fra sidst
Referat:
Under punkt 8. pol opgavevaretagelse, Fysioterapeuter ansat i lægepraksis. Regionsbestyrelsen efterlyste opdateret
materiale som er kort, præcist og let tilgængeligt. Dette er igangsat.
Præcisering fra Marianne Kongsgaard fra sidste møde. Det er som vi talte om på mødet, helt korrekt at Vederlagsfri
fysioterapi skal ydes i forhold til henvisningsgrundlaget, GOP kan således ikke afregnes under speciale
62/Vederlagsfri.

Pkt. 4: Kort orientering fra regionsformand og diskussion af relevante emner
Referat:
Naturmødet i Hirtshals: Gitte deltog en af dagene for at se om det er relevant at vi deltager, emnet kunne være Trænin
i naturen. Gitte havde tjekket programmet, og der var ikke relevante debatter, hvor vi kunne deltage og komme med
fysioterapeut relevante indspark. En mulighed kunne være at have en stand hvor vi selv gør opmærksom på Træning i
naturen, dette kræver et større set up, med remedier (træstubbe, plakater osv.), deltagelse af fysioterapeuter der
træner i naturen, og det vil være nødvendigt at orientere sig i egne og andre regioners tilbud og gør opmærksom på
dette i standen. En stor opgave at løfte, vil kræve økonomisk støtte central fra. Gitte har bragt information videre til
DFys sekretariat.
Regionskonference er den d. 12.-13. oktober. Regionsbestyrelsen opfordres til at deltage, deadline for tilmelding d.28.
august. Der arrangeres fælles transport.

LO og FTF har sammen en stand, hvor de informerer unge om ”Er du OK” ( er du medlem af en
overenskomstbærende fagforening) på Nibefestivalen. I år deltog to Fys Tillidsrepræsentanter. De fik Folkemøde kit,
som bestod af jakke, taske og T-shirt.. Vi betaler partout billet 1075kr. pr. person. I år er pengene taget af
arrangementspuljen, fremover må vi se på om det er nødvendigt at have en særskilt konto til sådanne ting.
Tina Lambrecht skal på hospitals besøg rundt i DK.
Regionshospital Nordjylland, Klinik Medicin, Hjørring d. 14. september og Neuroenhed Nord, Brønderslev d.25.
september. Gitte deltager også.
OBS efter mødet er der kommet ny dato på besøget i Hjørring, det ligger nu d. 6. november.
Brønderslev kommune: I efteråret 2016, Social og sundhedsudvalg, beslutning om ikke at tilføre midler til området på
trods af stor stigning i antallet af GOP, på samme møde gengodkendte de kvalitetsstandarden.
Regionsbestyrelsen er tidligere informeret om det politiske arbejde for at få bragt balance i tingene. Det har være en
lang proces.
I juni gav udvalget 310.000kr til genoptræning. Positivt men Gitte er bekymret for at det beløb ikke er nok til at løfte
genoptræningsbyrden.
I dagens Nordjyske er der igen skriveri om øgede udgifter til GOP genoptræning og Vederlagsfri.
Gitte har være i dialog med politiker i Vesthimmerland kommune Pia Buus Pindstrup. Hun vil gerne have tilknyttet
fysioterapeuter på alle plejecentre, hun har derfor punktet på som et budgetønske for 2018. Super ide. Talt om at
ansættelse skal være i træningsafdeling, med funktion på plejecentre.
Henvendelse om Parasportens dag, de ønsker at vi hjælper med at udbrede budskabet.
Det aftales at der orienteres omkring dette på Facebook samt via mail til TR og praktiserendes netværk.
Hovedbestyrelsen:
Ordnede forhold på det private arbejdsmarked har fyldt meget. Det har længe været lukkede dagsordenpunkter.
Regionsbestyrelsen har nu haft mulighed for at se hvad HB er kommet ud med, og læse om de overvejelser der gør,
at nogle HB medlemmer mener at det er et godt løsningsforslag, og hvorfor nogle ikke tror at det er vægtigt nok til en
reel løsning.
Der blev startet en debat omkring ordnede forhold på de private klinikker, hvor følgende områder blev diskuteret:
-

Der er lav organisationsprocent blandt de privatansatte fysioterapeuter. Muligvis fordi de ikke oplever at de
kan få den nødvendige hjælp. Vi hørte også om dette på generalforsamlingen.
Der debatteres om det er arbejdsgiverens eller fagforenings opgave evt. at implementere ordnede løn og
arbejdsvilkår i det private.
Klinikejer oplever at DFys har urealistisk lønkrav i den standardkontrakt der findes på hjemmesiden.
Bekymring for at vilkårene på det private område smitter af på det kommunale og regionale område.

Pkt. 5: Kort orientering fra Samarbejdsudvalgsmedlemmer (Preben og Birthe)
Referat:
-

-

Der har været en forespørgsel fra Brønderslev kommune med hensyn til anvendelsen af holdtræning.
Brønderslev Kommune er i forvejen den kommune i Region Nordjylland hvor flest patienter modtager
holdtræning og det har i gennem en årrække været procentvis stigning i holdtræningsydelser i forhold til
individuelle ydelser. Fysioterapeuterne følger således intensionerne i overenskomsten.
Der har været foretaget kontrolstatistikker. Der har i forhold til tidligere år været få ydere, der er blevet bedt
om at afgive høringssvar.
Praksisfonden har ændret på vurderingen af ansøgninger fra regionerne. Det har betydet, at det stort set er
umuligt at leve op til kravene. Samarbejdsudvalget har på den baggrund valgt at sende et forslag til
praksisfondens bestyrelsen, om at ændre vurderingsmetoderne tilbage til tidligere anvendt praksis.

Pkt. 6: Kort orientering fra Region Nordjyllands Hovedudvalg (Maria)
Herunder spørgsmål til referater
Referat:
-

Der skal være en 2% økonomisk stramning.
En stor del af lægerne har meget bibeskæftigelse ved siden af deres fast job.
Der sættes fokus på samarbejde for kronikere – her kan fysioterapeuter tænkes ind.
Flere penge til psykiatrien til gavn for patienterne – her kan fysioterapeuter tænkes ind.

Pkt. 7: Kort orientering fra Tillidsrepræsentanter (Ina og Lene)
Herunder spørgsmål til referater der kan findes på hjemmesiden
Referat:
Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

Pkt. 8: Politisk opgavevaretagelse
Fysioterapeuter ansat i lægepraksis:
Referat:
Der har i sommer været skriveri om lægemangel i Vesthimmerland kommune. Marianne Kongsgaard er i dialog med
praktiserende i området, så de får budt ind med deres hjælp
På folkemødet deltog Gitte og Lene til debatter omhandlede lægepraksis. Der gjordes opmærksom på at
fysioterapeuter ikke nødvendigvis skulle ansættes på fuldtid, men kunne komme ind en enkelt dag om ugen, eller få
timer hver dag. Der blev gjort opmærksom på at oplæring ikke var en udfordring, da fysioterapeuter fra
praksissektoren, er vant til arbejdsgangene i en privat praksis, hvorved til på oplæring reduceres.
Det er vigtigt at der gøres opmærksom på elementer som deltidsstilling og kort oplæring i dialog med læger.
Beskæftigelsesindsatsen:
Der afholdes 3.møde i netværksgruppen d. 26. september
Referat:
Gitte forventer snart at netværket selv kører møderne, og hun kun er inde over ved behov for lokalebooking,
opdatering af netværksliste og annoncering af møder.
Børneområdet:
Evalueringen af fysioterapeut tilknyttet børnehaveklasse i Vesthimmerland kommune har vist flotte resultater.
TV2 Nord har haft indslag om tiltaget, desværre med I-Pad vinkel. Gitte har udsendt en pressemeddelelse og det har
resulteret i mere omtale fra TV2Nord og artikler i Nordjyske og tre lokalaviser.
Vi afventer nu om kommunen ruller tilbuddet ud til alle skoler.
Referat:
Politikere i Vesthimmerland kommune Henrik Dalgaard og Pia Buus Pindstrup har haft indlæg i avis om ovenstående
plus fysioterapeuter på plejecentre.
I Krop og Fysik er projektet i Vesthimmerland også omtalt.
De to arrangementer i efteråret er ikke datosat. Gitte har afventet planlægning af medlemsmøde før REP. Dette var
ikke ifølge planen, men da Tina L. skal deltage rundt i alle regioner, og lokalerne er meget bookede, så vurderede
hun, at planlægningen af arrangementerne om børn måtte vente.
Lise Stensgaard er stadig interesseret i at holde oplæg.
Læs mere under pkt. 9 arrangementer

Pkt. 9: Arrangementer
Ideer til arrangementer:
Ganganalysearrangement.
Lene planlægger, f.eks. med underviser på UCN Lars Henrik Larsen.
Måske kan dette arrangement vente til forår 2018, der er mange arrangementer i efteråret.
Referat:
Afventer til foråret.
Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med træning i naturen:
Referat:
Intet nyt.
Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med hverdagsrehabilitering:
Referat:
Intet nyt.

Netværksmøde for fysioterapeuter der arbejder med palliation:
Mødet var planlagt i foråret men blev aflyst pga. for få tilmeldte. Gitte prøver igen
Dette bliver ikke dyrt hvis vi kun skal betale forplejning. Men hvis vi skal betale transport eller andet bør vi måske
vente til foråret.
Referat:
Dialog omkring fagligt selskab for palliation kan være arrangøren af dette møde.
Gitte hører om oplægsholder Jeanette Præstegaard stadig er interesseret i at komme gratis og vi supplere med
forplejning.
Afholdes i efteråret.
Fysioterapeuter i Folkeskolen: oplægsholder Lise Stensgaard om erfaringer og evaluering at projekt
Fysioterapeut i børnehaveklasse i Vesthimmerland kommune. Et medlemsmøde og et politisk møde.
Der er ikke sat dato på arrangementerne. Gitte afventer at dato for medlemsmøde før repræsentantskabet er fastsat.
Referat:
Der debatteres om hvornår på året vi bedst kan placere det politiske møde, med mest mulig deltagelse samt om
mødet skal afholdes særskilt på Sofiendalsvej, eller vi skal koble os på et eksisterende møde ude i alle kommunerne,
med et punkt på deres dagsorden.
Plan: De bestyrelsesmedlemmer der har netværk ud til skoleområdet, kontakter dem inden næste møde, for at høre
hvad de vil foreslå er smartest. Flyttes derfor til foråret 2018.
100-årsjubilæum i 2018.
Den Nordjyske fejring bliver i Musikkens hus d. 15. maj 2018 kl. 16.30-20.30
Foreløbigt program er modtagelse med velkomstdrink. Velkomst ved regionsformand, tale af ”kendis” fra kommune
eller region, Kurt Jacobsen, ”vi sætter mennesker i bevægelse”, Chris MacDonald og afslutningsvis buffet.
Det skal besluttes hvilken ”kendis” vi vil invitere til at holde tale.
Referat:
Gitte foreslår at vi spørger Ulla Astmann. Hun er alles Regionsrådsformand.
Regionsbestyrelsen foreslår derefter i prioriteret rækkefølge Thomas Kastrup Larsen og Pernille Skipper.
Plan: Gitte kontakter Ulla Astman.
Lytte-møder i løbet af efteråret.
Planlægningsgruppe: Lene, Christina og Gitte.
Referat:
Dette arrangement flyttes til foråret (April) 2018.
Plan: Vi høre på regionskonferensen hvordan de andre regioner har støbt lyttemøderne sammen.
Etniske minoriteter
Maria er planlægger.
Referat:
Maria har kontaktet region midt og syd. De har anvendt en foredragsholder som holder foredrag om kulturforståelse.
Derudover har Maria set et opslag omkring Marianne Østergaard:
Maria undersøgere nærmere.
Afholdes i foråret 2018
Medlemsmøde før det ekstraordinære Repræsentantskab d. 25. november i København.
Gitte er i dialog med DFys sekretariat, der skal planlægge møder i de fem regioner.
Referat:
Mødet i Nordjylland bliver d. 15. november på Sofiendalsvej.
Sekretariat planlægger, i samarbejde med Gitte, og betaler.
Planlagte:
D. 28. august. Gurli Petersen fra Danske Fysioterapeuters sekretariat har planlagt et møde for praktiserende
om Risikobaseret tilsyn. Kl. 17.00-20.00.
DFys sekretariat betaler udgifter til arrangementet.
Der er 105 tilmeldte.

D. 14. september. Temaaften om kæbeledssmerter. Michael Møller Nielsen holder oplæg.
Lene planlægger.
Der er 60 tilmeldt
D. 26. september. 3. Netværksmøde for fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen.
Planlægger Morten Alberg og Gitte.
Der er 3 tilmeldt
D. 27 september. Hvordan behandler vi meniskskader bedst.
Oplægsholdere Fysioterapeut Carsten Mølgaard, ortopædkirurg Hans Peter Jensen samt Trine Brix og Anne Mette
Bech fra Arkadens fysioterapi hvor man kører projekt.
Maria planlægger
Der er 76 tilmeldt
D. 9. oktober Unge med nakkesmerter
Arrangeret af Marianne Kongsgaard
Der er 45 tilmeldt
SHK arrangement d. 2. november.
Oplægsholder Svend Brinkmann, Stå fast! Et opgør med tidens udviklingstvang.
Arrangementet er endnu ikke annonceret, for DSR prøver at finde egnede lokaler hvor vi kan være flest muligt. Hvis
det bliver på UCN, så har DFys 33 pladser, men måske får vi flere.
D.9. november. Valgmøde Regionsrådsvalg
Sundhedskartellet holder valgmøde
Er endnu ikke annonceret
Referat:
Valgmøde planlagt til d. 9. november på Sofiendalsvej
D. 9.november. Børneterapeutmøde for ergo og fysioterapeuter
Er endnu ikke annonceret
Referat:
Lisbeth krabbe fra Ergoterapeutforeningen er tovholder.
D. 13. november. Møde for praktiserende om Klinisk retningslinje nakke og lænd
Arrangeret af Enhed for kvalitet og de betaler udgifterne til arrangementet. 15.30-20.00.

Har været afholdt:
D. 9. maj. Netværksmøde for fysioterapeuter i beskæftigelsesindsatsen:
Der var tilmeldt 16 fysioterapeuter
D. 18.maj.Thorvaldur Palsson og Steffan Wittrup Christensen, Muskuloskeletale smerter
Der var tilmeldt 100 personer

Pkt. 11: Opfølgning på Generalforsamlingen/Strategiplan 18
I diskussionen på generalforsamlingen blev der bragt emner frem, som rør sig og giver bekymring blandt vores
medlemmer, blandt andet organisationsprocent, fastholdelse og rekruttering samt løn og ansættelsesvilkår.
Flere af disse emner er indeholdt i Danske Fysioterapeuters Strategiplan 2018, og nogle af dem kan vi arbejde med
regionalt.
Vi skal under punktet prøve at få et overblik over emnerne, hvor der kan arbejdes med disse, og hvis der er en
regional vinkel, hvordan vi kan arbejde med denne.
Referat:
-

Bekymring for løn og ansættelsesforhold i privat sektor og dennes afsmitning i den offentlige sektor.
Der hvor vi kan arbejde regionalt er at være lydhøre og turde gå i dialog. Det er HB, Repræsentantskab og
sekretariat der arbejder med processen.

-

Hvad skal der til for at de unge melder sig ind i en fagforening?

o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Forslag om præsentationsvideo / rekrutteringsvideo:
Gitte har videregivet ideen til DFys kommunikationschef, så den kan indgå i de nye tiltag på
rekrutteringsfronten, som er den del af Strategiplan 2018.
Billigere kontingent, eller holde i ro:
Kontingentet er holdt i ro i mange år. Umiddelbart ikke mulighed for billigere kontingent. Det er en HB
og Repræsentantskabs beslutning.
Ide: Lave spændende arrangement som afholdes på Sofiendalsvej, hvor det kun er for studerende.
Måske afskrækker det nogle studerende fra at deltage, når det er et arrangement for alle.
Regionsbestyrelsen kan se på om der skal arrangeres specielle arrangementer for studerende.
Ide: TR i det offentlige skal klædes bedre på, for at kunne motivere fysioterapeuterne til at blive i
fagforeningen. Dem der ikke er medlemmer, skal opleve at de går glip af noget.
Det er både en centralt og et regionalt TR anliggende.
Ide: Vi skal klædes bedre på og der skal generelt gøres mere specifikt hvad vi får ud af at være med i
fagforening – hvad får vi specifikt ud af det? Konkrete eksempler på episoder hvor ikke-medlemmer er
kommet i problemer.
Er den del af Strategiplan 2018
Ide: Sygeplejerådet ringer ud til de nyuddannede 3 mdr. efter at de er færdiguddannet. Her hører de
hvordan de går, har den nyuddannede fået job, og snakker om kommende arrangementer.
Det er en regional opgave som er planlagt afprøvet i region Midtjylland og Syd damnark
DFys synlighed på studiet.
Gitte møder de studerende på 1. semester intro, til en undervisning på 5. semester, når der er 1 år til
færdiguddannet i samarbejde med A-kassen samt på Arbejdsmarkedsorientering i deres sidste
semester.
Ide: I Syddanmark har de et arrangement på studiet, hvor en fysioterapeut fra det private, kommunen,
sygehuset osv. kommer fortæller om deres arbejdsliv. Arrangeres af uddannelsesstedet. Det er en
succes.
Godt at der er login på hjemmesiden, for det er det faglige de unge vil, og for at bruge dette kræver
det at der er medlemmer. Vi taler også om at kurser og arrangementer bør ligge bag login.
Gitte videregiver til sekretariatet.
Flere politiske historier i Fysioterapeuten
Gitte videregiver til sekretariatet
Flere OK i det private
Er en HB og sekretariatsopgave
Pause i det høje indtag på studiet
Er en HB opgave at tage stilling til om man vil forsøge at påvirke ministeriet.
Målrettet rekrutterings PR ikke kun i praksis med også kommunalt og regionalt
Er en central opgave
Billige forsikringer som f.eks. IDA fagforeningen
Centralt opgave
OK 18, lokalløn duer ikke, der er ingen penge.
HB og sekretariatsopgave
OK 18. Retorik må ikke være med fokus på hvad der truer os, men fokus på hvad og hvorhen vi gerne
vil.

Pkt. 12: Valg til Regionsråd og byråd d. 21. november 2017
Gitte planlægger sammen med Sundhedskartellet et valgmøde på det regionale område hvor spidskandidaterne til
Regionsrådet bliver inviteret. Emner kan være sundhed, sygehuse og privatlægepraksis. Valgmødet afholdes d. 9.
november kl. 17.00-20.00 på Regionskontoret på Sofiendalsvej.
Regionsbestyrelsen valgte på mødet i maj at fokusere på følgende fem kommuner.
Aalborg, Morsø, Brønderslev, Vesthimmerland og Jammerbugt.
Der skal laves en plan for hvordan vi griber den politiske opgavevaretagelse an.
Referat:
Siden sidst er der centralt fra sendt mail til alle partier med fokuspunkter, tal og anbefalinger. Her kan politikeren via et
link, gå ind og se på konkrete tal for den enkelte kommune.
https://fysio.dk/kv17
Prioriterede kommuner:
Tilbagemelding fra SF formand Jammerbugt. Ønsker også at høre om udfordringer ved at være fysioterapeut i egen
kommune. Gitte har spurgt TR Anne Mortensen om hun kan give informationer, eller endnu bedre om hun kan deltage
i et møde.
Ikke prioriteret kommuner:
Thisted: Fysioterapeut Mette Kjærulff, arbejder Nordthy klinik for fysioterapi (Thisted) stiller op til byrådet. Ide at vi

arrangerer et møde.
Rebild: Bekendt af Gitte stiller op for Venstre. Gitte vil arrangere et møde.
PLAN:
Sidste gang kontaktede vi borgmesterkandidaterne i de forskellige kommuner, for at skabe en dialog om vores
fokuspunkter og hvilke forskellige tiltag de kan gøre. Vi vil gerne gøre det igen.
punkter denne gang bla. fysioterapeuter på Folkeskolen, fysioterapeuter i lægepraksis, Beskæftigelsesindsatsen,
GOP, Vederlagsfri osv.
Denne gang bliver planen som følgende: Listen med politikere er ikke udtømmende bare lige en brainstorm
Brønderslev: (Lene)
- Ole Jespersgaard
Jammerbugt: (Ina + Anne Mortensen (TR))
- Frank Østergaard (SF)
- Morgens Gade
Aalborg: (Maria)
Morsø: (Henriette (TR) + Christina)
- Peter Therkelsen
Vesthimmerland (Julie)
Regionsrådet: (Preben)
- Lone Sondrup Petersen
Plan: Gitte kontakter os der er skrevet på, og der aftales individuelt hvordan den videre kontakt til kommunen laves.

Pkt. 13: Budgetopfølgning 2. kvartal
Budgetopfølgningen viser at der er brugt 35% af regionens midler efter 2. kvartal.
10.550kr er ved en fejl posteret under Regionsbestyrelsen 106.3, skal flyttes til Generalforsamling106.4, som herefter
rammer 98% af budgettet.
Regionsbestyrelsen 106.3 herefter nede på 51%
Arrangementer 106.5 står kun til 18 % forbrug, der er noget forplejning der først er betalt efter 2. kvartal.
Bilag 1: Budgetopfølgning 2. kvartal
Referat:
Birthe Bonde, bækken arrangement var ikke trukket hos os. Der er nu betalt 5849,50kr. Det svaret til at der er brugt
24% af budgettet til arrangementer.
Der er efterfølgende kommet flere regninger på forplejning o. lign.
Et sammenlægning viser at der er brugt 37.858,50 kr. på arrangements kontoen. Det svaret til 35% af arrangements
budgettet.
Tilbage er 70.114kr
Gitte har lavet et budgetoverslag over hvad de 7 planlagte arrangementer i efteråret kommer til at koste.
I alt ca. 53.000kr.
Så er der ca. 17.000 tilbage, og dermed skulle der være penge nok, til at afholde fysioterapeut på Folkeskolen og
Palliativt møde.
Dermed er nogle af de aktiviteter der var i tankerne til efteråret flyttet til foråret.

Pkt. 14: Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde d. 25. november 2017
Danske Fysioterapeuter afholder ekstraordinært Repræsentantskabsmøde med to vigtigt punkter på dagsordenen.
Hvordan sikres ordnede forhold på det private arbejdsmarked og skal hovedorganisationerne FTF og LO lægges
sammen.
Den nordjyske regionsbestyrelsen har tre pladser i Repræsentantskabet.
I 2016 blev Anne Kirstine Jensen, Ulla Poulsen og Lone Guldbæk valgt til Repræsentantskabet. I foråret 2017 valgte
Lone og Ulla ikke at genopstille til Regionsbestyrelsen og de udtrådte derfor af Repræsentantskabet. Suppleant Lene

Duus indtræder derfor i Repræsentantskabet. Der skal foretages suppleringsvalg af en person fra regionsbestyrelsen,
og DFys sekretariat er i gang med dette, hvis der er flere der stiller op, skal de nordjyske medlemmer stemme blandt
kandidaterne til pladsen.
Der skal afholdes et medlemsmøde før repræsentantskabsmødet. Det vurderes at emnerne denne gang kan trække
flere deltagere end der plejer at komme til disse møder. Planlægningen er i gang i samarbejde med DFys sekretariat,
da Tina Lambrecht skal deltage på alle regionale møder er koordinering vigtig.
Referat:
Fredsvalg. Christina Derosche stiller op og Ina stiller op som suppleant.
De tre regionsbestyrelsesmedlemmer af Repræsentantskabet er nu: Anne Kirstine Jensen, Lene Duus og Christina
Derosche.
Suppleant er : Ina Lesager..
Medlemsmøde indenRepræsentantskabet afholdes på Sofiendalsvej d. 15. november kl. 17.00. Sekretariat
planlægger i samarbejde med Gitte.
Det planlægges også at sekretariat deltager på TR møde d.13. november for at diskutere FTF/LO 2020 projekt

Pkt. 15: EVT.

Pkt. 16: Planlægning af næste møde
Dato: 6. oktober
Sted: Evt. UCN + rundvisning på det nye hospital.
Dagsorden punkter:
Lars Lejbølle deltager
Medlemsmøder til studerende.
Opfølgning fra punkt 11: Fastholdelse og rekruttering af ny uddannede.

15. december 12.00-18.00

Pkt. 17: Evaluering af mødet
Godt møde.

