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Tilstede: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst Jespersen, 
Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Mark Ebbesen. Maria Adelgaard, Ella Lorenzen, 
Simon Rasmussen. 
Fraværende: Lisbeth Schrøder, Ellen Wessmann(suppleant). 
Ordstyrer: Marjanne 
Referent.  Lise 
 
Velkommen. 
Til dette konstituerende møde efter generalforsamlingen havde vi inviteret de 2 TR suppleanter og 
de 2 nyvalgte generalforsamlingsvalgte suppleanter. Præsentationsrunde og velkommen til Mark, 
som nyt ordinært bestyrelsesmedlem og til vores 3 fremmødte suppleanter. 
 
Evaluering og opsamling på generalforsamlingen. 
God og velbesøgt generalforsamling. Det forløb fint og der er mange positive tilbagemeldinger fra 
deltagerne. Det var positivt med et reelt valg, det giver et bedre mandat. Vi må fortælle lidt mere 
om, hvad det kræver at være i en regionsbestyrelse, hvad forventes og hvad får man ud af det. Der 
indkom et forslag om at hænge plancher op i lokalet med angivelse af dette og om 
regionsbestyrelsens opgaver. 
 
Det var en god proces med snak ved bordene, det satte gang i diskussionerne. Det tekniske omkring 
valghandlingen: stemmetællere, stemmesedler og optælling af stemmer skal kvalificeres og vi skal 
beregne mere tid til valgene. Lise noterer dette i drejebogen og tager med til 
regionsformandsgruppen /sekretariatet vedrørende valghandlingen. 
 
Vi evaluerede den skriftlige beretning. Flot og overskuelig beretning. Overveje hvordan vi kan 
bruge den mere aktivt på GF, og hvordan vi kan gøre mere reklame for den. Det er dyrt at lave en 
beretning, men bestyrelsen finder, at den er vigtig som dokumentation af vores arbejde og at 
beretningen skal være af høj standard. Men det er en god ide at se på om den kan laves billigere. 
Lise bringer vores overvejelser videre. 
 
Konstituering af bestyrelsen. 
Bestyrelsen konstituerede sig. Konstitueringen lægges på hjemmesiden. På næste møde skal vi tage 
stilling til, om vi skal have en næstformand. 
 
Gennemgang og revision af forretningsordenen/ retningslinjer/ regler/målsætninger. 
Følgende blev gennemgået, revideret og godkendt af bestyrelsen. De relevante lægges på 
hjemmesiden: 

• Forretningsorden 



• Målsætning for faglig udvikling 
• Målsætning for regionsbestyrelsens arbejde. 
• Retningslinjer gaver, forplejning osv. 
• Retningslinjer for arrangementspuljen 
• Retningslinjer for arbejdsgrupper. 
• Honorering af konkrete arbejdsopgaver 

 
Prioritering af arbejdsopgaver og aktiviteter i de næste 2 år. 
Bestyrelsen skulle prioritere arbejdsopgaver og aktiviteter for den kommende periode. 
Vi tog udgangspunkt i vores pjece fra medlemsmødet i oktober 2014,nuværende opgaver og de 
tilkendegivelser vi fik på GF. 
 
Indsatserne koncentrerer sig om jobskabelse, fokus på medlemmernes arbejdsforhold, fokus på 
rekruttering af ledere, fokus på netværk for relevante medlemssegmenter og fokus på dialog mellem 
sektorerne og mellem medlemmerne i de enkelte sektorer. 
 
Derudover skal vi fortsat være synlige og forsøge at sætte dagsordener over for embedsmænd og 
politikere. Dette via læserbreve, fortælle de gode historier og ved at understøtte vores tillidsvalgte 
og menige medlemmer i at være aktive og budbringere af vores budskaber. Der skal arbejdes videre 
med indsatserne på næste møde, hvor vi vil folde emnerne mere ud, få dem mere konkretiseret og 
snakke om hvordan/om vi kan gøre indsatserne mere målbare. 
 
Arbejdsform. 
Bestyrelsen havde en snak om arbejdsform, mødernes afvikling, processer, 
forventninger/ambitioner til arbejdet og hinanden, dagsordenens udformning og om, hvad man som 
bestyrelsesmedlem kan udtale sig om og have holdninger til. 
 
Vi skal løbende have vores arbejdsform og mødernes afvikling op til diskussion. Vi sidder i 
regionsbestyrelsen for at varetage alle medlemmernes interesser og Danske Fysioterapeuter udtaler 
sig ikke eller har holdninger af partipolitisk tilsnit. Man kan udtale sig som privatperson. 
 
Vi skal være effektive på møderne, men det er vigtigt, at vi får bestyrelsesmedlemmernes 
forskellige kompetencer og måder at opfatte problemer og danne sig meninger på, i spil på 
møderne. 
 
Arrangementspuljen /Mini fag festival. 
Der forelå status på arrangementspuljen og en konkret ansøgning til puljen. Status taget til 
efterretning. 
 
Den konkrete ansøgning er et rigtig godt emne, men kan ikke i mødekommes, da vi ikke kan nå at 
annoncere efter retningslinjerne, således at alle medlemmer stilles lige i forhold til deltagelse. 



Lise kontakter ansøgerne og meddeler dette samt at de er velkomne til at søge igen med længere 
tidsramme. 
 
Regionskonferencen/Folkemødet: 
Sidste detaljer på plads. 
Rosa forbereder at sige noget kort om hvilke politiske opgaver vi aktuelt er optaget af. 
 
Emner fra RB: 
Status praksiskonsulent: Efter opfordring fra Mark orienterede Lise om det hidtidige arbejde med at 
få en praksiskonsulent i Region Sjælland. Region Sjælland har som den eneste region ingen 
praksiskonsulent for de praktiserende fysioterapeuters område. Både regionsformand og SU 
medlemmer har i årevis haft fokus på og arbejdet for dette i de sammenhænge vi indgår i. Dette 
stærkt assisteret af Danske Fysioterapeuters sekretariat. Men vi må konstatere, at hverken 
embedsmænd eller politikere i Region Sjælland kan se behovet lige i nærmeste fremtid.Vi har dog 
ikke opgivet, men arbejder på det ud fra en anden strategi. 
Danske Fysioterapeuters kurser: Mark havde bedt om en drøftelse af Danske Fysioterapeuters 
kursusvirksomhed. Bestyrelsen havde bl.a. en drøftelse af prisniveau, bredden i kursusudbuddet og 
hvem, der udbyder kurser for fysioterapeuter. Beslutninger om den centrale kursusvirksomhed 
ligger i Hovedbestyrelsen, men betragtningerne bringes ind centralt. 
 
Mødelister. 
Spørgsmål til formandens afholdte og planlagte møder: Få opklarende spørgsmål. 
 
Nyt fra 
Regionsformand: 
Budgetopfølgning 1.kvartal:taget til efterretning. 
Status fraktion for ansatte i praksissektoren. Lise gav en status på fraktionens tilblivelse og på hvad 
vi fra bestyrelsens side kan bidrage med. 
Hovedbestyrelsen:  
Lise orienterede om vigtigste aktuelle emner. Ex. vil vi gerne inddrage regionsbestyrelserne i 
arbejdet med at definere, hvad grundlæggende sundhedsydelser kan beskrives som. I vores 
sundhedspolitik står at Danske Fysioterapeuter er i mod brugerbetaling på grundlæggende 
sundhedsydelser. Lise havde eftersendt notat. P. gr a. tiden nåede vi ikke emnet, men 
regionsbestyrelsen opfordres til at sende input til Lise. De medtages så til HB mødet i august. 
Regionsbestyrelsesmedlemmerne: 
Kort orientering fra medlemmerne. 
 
Mødeplan for resten af året  
Årshjul taget til efterretning.  
Lise rundsender Doodle til møder frem til sommer 2016. 
 
 



Dagsorden og ordstyrer næste møde: Rosa er ordstyrer. 
Arbejde endeligt med prioritering af arbejdsopgaver og aktiviteter 2015-2017. 
Hvordan opsætte mål for aktiviteterne og hvordan får vi budskaberne mere ud. 
Næstformand i RB? 
Opfølgning på referat fra 8/4: Intet 
 
Evt.: FTF region Sjælland afholder i samarbejde med LO Midtsjælland valgmøde 8/6 på Selandia i 
Slagelse. Er annonceret på Facebook og blandt TR. 
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