
 
 

Referat regions- TR møde i Region Sjælland. 
 

Tid: onsdag 30.maj 2018. 

Ordstyrer:  Alice  Referent: Malene  

Dagsorden:  

Nyt fra Regionsbestyrelsen:  

Der er Dialogmøde den 9.oktober hvor Lone Belling og Umahro Cadogan kommer.  

Hold øje med hjemmesiden i forhold til tilmelding. 

Der er Repræsentantskabsmøde den 9-10 nov. Den 22. oktober afholdes der et medlemsmøde 

hvor forslag til repræsentantskabsmødet gennemgås.   

Sidste frist for forslag er den 01.09.2018. 

 

 I 2019 kommer afholder regionsbestyrelsen generalforsamling (30/4 2019) og en faglig 

festival/kongres (tidligere mini- fagfestival) (5/10 2019) 

  Bestyrelsen har snakket en del om indsats overfor dimittender. Der skal arbejdes for at de 

ikke melder sig ud, når de bliver færdiguddannet. Syddanmark har ringet rundt til alle 

dimittender. Her i regionen har vi ikke det samme problem med udmeldinger og vi afventer om 

der viser sig et resultat af opkaldene inden vi evt. gør det samme. 

 TR har måske også en rolle i forhold til dimittenderne. Man kunne måske snakke med modul 

12 studerende. Men så er der et ønske om et talepapir fra foreningen. 

 Der er folkemøde på Møn den 25 aug. Der tager vi ned og snakker med politikere. Der vil 

være en stand, som vi bl.a. har sammen med Ergoterapeuterne. Alle er velkomne til at komme 

forbi til en hyggelig snak. 

Der gøres opmærksom på at arrangementspuljen ikke er brugt. Man kan finde retningslinjerne 

på den regionale hjemmeside:  

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/sog-stotte-til-et-regionalt-arrangement 

 

 TR-råd:  

 Der har ikke været møde siden januar. Næste møde er den 26. juni. 

 

Overordnet om OK 18: 

Mødet 17/5 i Nyborg, sparring om det videre forløb: 

 Mange har gennemgået resultaterne sammen med deres kollegaer.  Den gængse følelse er, at 

der ikke er stor jubel, men at medlemmerne stemmer ja. 

Der tales om at det er vigtigt at foreningen fortsat holder fast i det solidariske med de andre 

fagforeninger. Eks lærernes arbejdstidsaftale, da det måske i fremtiden kan ramme os andre. 

Der er en holdning til, at der blev snakket for lidt arbejdsmiljø under forhandlingerne. 

 

Besøg af PKA: 

Deres tilbud blev gennemgået og vi blev anbefalet at gå hjem og opfordre vores kollegaer til at 

gå på PKA´s hjemmeside og gennemgå deres egen pension, og at man ikke kan starte for 

tidligt. Man kan evt. invitere PKA ud på arbejdspladsen. 

 

Sparring om aktuelle emner fra din arbejdsplads: 

Afsluttede dagen med Sparring ang. fraværssamtaler, nye regler inden for opstart af 

genoptræningsplaner, persondataforordningen m. m. 

 

Datoer til kalenderen: 

Datoer for TR møder frem til sommer 2019: 26/9,11/12,14/3,4/6. 

Dialogmøde: 9/10 2018 

Medlemsmøde om repræsentantskabsmødet: 22/10 2018. 

Generalforsamling: 30/4 2019 

”Mini-fagfestival”: 5/10 2019. 

Følg hjemmeside og Facebook for nærmere ang. tilmelding og sted. 

 

Rigtig god sommer til alle. 

Malene Parbst Jespersen. 

https://fysio.dk/om-os/regioner/region-sjalland/sog-stotte-til-et-regionalt-arrangement

