
Referat 

 

Referat af møde i: Dato for møde: 

Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 

For referat:  Dato for udarbejdelse: 

Lise Hansen 17.05.13 

 
Deltagere: 

Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa Fuglsang, Malene Parbst 

Jespersen, Marjanne den Hollander, Line Reffelt Jørgensen, Lisbeth 

Schrøder, Martin Ljungberg, Frederik Ringsing Nielsen, Maria Adelgaard(9-

11), Mette Johansen(9-13) 

 

Afbud: 

Lisbet Jensen 

 
Ordstyrer: 

Lars, Malene fra kl. 14.00. 

 

Dagsorden 
 

1. Velkommen. 
Da det er 1.møde og konstituerende møde efter 
generalforsamlingen deltager suppleanterne. Præsentationsrunde 
og velkommen til Lisbeth Schrøder og Mette, der er nyt henholdsvis 
ordinært medlem og suppleant, valgt på generalforsamlingen. 
 

2. Mødelister. 
Der blev orienteret om TV optagelsen på Slagelse Akut Modtagelse 

samt Folkemødet på Bornholm. 

Martin orienterede om at der i juni skal være møde i FLR 

(Fysioterapeutstuderendes Lands Råd). 

Bestyrelsen evaluerede værdien af mødelisterne. Det fungerer godt og 

er nyttige oplysninger til bestyrelsen. Fortsætter. 
 

3. Godkendelse af referat fra 20/3.  
Referatet godkendt. Vi havde en snak om, hvorvidt referatet skal 

godkendes på bestyrelsesmødet eller det er tilstrækkeligt, at det 

godkendes via mail. 
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Lise har undersøgt det. Der er ikke grund til, at det skal godkendes på 

et efterfølgende møde, hvis der ikke har været indsigelser eller 

uenigheder af indholdsmæssig karakter via mail. 

Forretningsorden og dagsorden tilrettes dette. 

Fremover hedder punktet på dagsordenen opfølgning fra sidste møde. 

 
4. Evaluering og opsamling på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen vurderer generalforsamlingen til at være meget vellykket. 

Der er ingen tvivl om, at det var kombinationen af generalforsamling, 

spisning og underholdning, der trak medlemmerne til. Men det vigtigste 

var, at der kom så mange. 

 

Trods den korte tid, fik deltagerne et godt indblik i bestyrelsens 

arbejde. Det var godt, at beretningen var udformet, så den gav afsæt 

for debatterne. Til næste gang skal vi overveje, hvordan debatterne 

optimeres. 

 

Vi havde en snak om hvorvidt, der var lige lidt tid, men vurderer, at der 

næste gang max. skal være en ½ time mere, så det hele nås. 

 

Vi gentager at sende invitationer ud på brev de næste gange også, da 

det skønnes, at være en god kombination med anden annoncering. 

Der er kommet mange tilbagemeldinger fra deltagerne.  Der er stor 

tilfredshed med metoden. Vi har fået mange tilbagemeldinger på 

forventninger til det kommende arbejde. Karen vil gruppere 

tilbagemeldingerne. 

 

Generelt er tilbagemeldingerne i følgende emner:  

Forsætte med at være synlige i pressen og overfor medlemmerne. 

Holde medlemmerne orienterede om vores arbejde. 

Fortsætte arbejdet med at søge politisk indflydelse. 

Fokus på jobskabelse i alle sektorer. 

Udvikle synlighed og medlemskontakt, så vi fanger de nye 

medlemmer, der søger oplysning andre steder end på hjemmesiden. 

Af mere konkrete forslag var at fremme networking, noget om 

kursusaktivitet, tanker om medlemsinvolvering. 

Bestyrelsen tog fat i et par af emnerne og går mere i dybden på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Forslaget om netværksgrupper: Lise kan være behjælpelig med at 

sætte interesserede medlemmer i kontakt med hinanden. Der 

informeres om dette på hjemmesiden. Et helt konkret forslag om 
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netværk mellem udviklingsterapeuter videregives til Danske 

Fysioterapeuter centralt, da det må være landsdækkende. 

Faglige arrangementer. Det er en diskussion, hvorvidt vi i regionen 

skal arrangere deciderede kurser, som retter sig mod et mindre antal 

medlemmer. Det er vi enige om, at vi ikke skal, det er en central 

opgave. Vi vil fokusere på større medlemsarrangementer, nemlig 

generalforsamling, minifagfestival og dialogmøde (de år der ikke er 

generalforsamling). 

 

Vi har de næste 2 år budgetteret med, at afsætte midler til 

arrangementspuljen, så medlemmerne selv kan arrangere ex. 

temaaftener. Det fastholder vi. 

 

Retningslinjerne for arrangementspuljen ligger på hjemmesiden. 

 

Synlighed: Vi skal fortsætte med at oplyse om vores aktiviteter på 

hjemmesiden og hvor vi færdes. Vi vil derudover etablere en Facebook 

side for Danske Fysioterapeuter, region Sjælland. 

 

Martin opstarter siden. Frederik er ansvarlig for løbende at opdatere 

siden. 

 

Bestyrelsen får på skift ansvar for, i en måned ad gangen, at levere 

mindst 1 god historie til siden. Lise laver en liste. Lisbeth S. starter. 

Medlemmerne og arbejdspladserne skal opfordres til at bruge siden. 

Lise forfatter en henvendelse, som kan sendes rundt. Vi vil kontakte 

nogle medlemmer efter geografisk spredning og arbejdsområde. Vi 

beder dem tage et ansvar, med at finde de gode historier fra deres 

område, skrive lidt samt evt. tage billeder og sende det til Lise, som 

sørger for, at det kommer videre til Frederik og på siden. 

 
5. Konstituering af bestyrelsen. 

FTF: Lise 

Kursus: Lise 

TR: Line, Malene 

Arbejdsmiljø: Lise 

Praktiserende: Marjanne 

Uddannelse /forskning: Lise, Lisbeth, Martin 

Web: Lise, Frederik 

PR: Lise 
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6. Gennemgang af forretningsordenen/ retningslinjer/ 
regler/målsætninger. 

 Forretningsorden 

 Honorering af konkrete arbejdsopgaver 

 Huske liste GF 

 Lovbestemte møder 

 Målsætning for faglig udvikling 

 Regelsæt gaver osv. 

 Retningslinjer for arrangementspuljen 

 Retningslinjer for PR 

 Retningslinjer for arbejdsgrupper. 

 

Lise udsender de tilrettede dokumenter og de relevante lægges på 

hjemmeside. Målsætning for faglig udvikling sættes på 

dagsordenen til næste møde. 

Retningslinjer for PR er uaktuel. Er en del af bestyrelsens 

målsætning. 

Målsætning for bestyrelsens arbejde sættes på til næste møde. 

 

7. Prioritering af arbejdsopgaver og aktiviteter i de 
næste 2 år. 

Med afsæt i tidligere drøftelser samt tilbagemeldingerne fra 

generalforsamlingen, er indsatsområderne de næste 2 år centreret 

omkring: 

 Fortsat fokus på psykiatrien i region Sjælland, men også 
centralt 

 Fokus på jobmuligheder i alle sektorer. 

 Synlighed og kontakt til pressen 

 Vi skal understøtte medlemmerne i, at være aktive og 
medvirkende i nye tiltag. 

 Være aktive i det kommende regional - og kommunalvalg. 

     

Derudover vil de områder, som hovedbestyrelsen har besluttet som 

indsatsområder i 2014, naturligt være omdrejningspunkt for en del 

af vores aktiviteter. Områderne, der er besluttet, er: 

 Erhvervsindsats 

 Faglig kvalitet i fysioterapi 

 Kvalitet og service 

        

8. Arbejdsform. 
Arbejdsformen er tilfredsstillende. Vores bestyrelsesmøder må 

betragtes som delvis arbejdsmøder, da de menige 
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bestyrelsesmedlemmers mulighed for at udarbejde oplæg og forberede 

punkter er begrænsede. 

Møderne giver gode input til alle parter til det videre arbejde og til at 

bringe viden videre. 

Vi skal fortsat invitere eksterne, til at deltage under udvalgte emner. 

Vi skal have stor fokus på formidling. Derfor beslutter vi, at Frederik 

deltager på vores kommende bestyrelsesmøder i kraft af sin rolle som 

Facebook ansvarlig. 

 

9.  Kursusaktivitet /Mini fag festival. 
Der er centralt fra udsendt forslag til workshop om styreredskaber i 

holdtræning. Målgruppen er fysioterapeuter, der arbejder med 

holdtræning i den vederlagsfri ordning. 

Bestyrelsen besluttede ikke at arrangere denne workshop, da den ikke 

henvender sig til alle medlemmer. 

Kort orientering om minifagfestival. Lise sender sidste referat og 

seneste udkast til program til bestyrelsen. 

Programmet og tilmelding skal i fagblad, der udkommer 21.juni. 

 

 
 

10. Regionskonferencen. 
Foregår 2-3/9 i Fredericia. 

Den ene dag er kompetenceudvikling for 

regionsbestyrelsesmedlemmer. 

Dagen er under planlægning. 

 Suppleanter kan deltage ved forfald fra ordinære medlemmer. 

Så giv hurtig besked, hvis I ikke kan deltage. 

 

11. Nyt fra 

 Regionsformand 
  Budgetopfølgning 1. kvartal 2013. Taget til efterretning. 

 Hovedbestyrelsen 
Der orienteres om kommende HB møde, hvor HB skal snakke 

om ny udvalgsstruktur. 

Der er stiftende generalforsamling i Dansk Selskab for 

Fysioterapi 22/5. Lise deltager. 
 Regionsbestyrelsesmedlemmerne. 

Der er regions TR møde 28/5. 

Der skal afholdes 2x SU møder i juni, da der er mange punkter. 

Der er etableret Fysioterapeutstuderendes råd på både campus 

Roskilde og Campus Næstved. 
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12. Mødeplan for resten af året  

Årshjul udsendt. Taget til efterretning. Lise sætter de oplysninger der 

giver mening for medlemmerne på hjemmesiden. 

Følgende møderække er besluttet efter mødet: 

20.august 

9. oktober 

3. december 

6.februar 2014. 

 

13. Dagsorden og ordstyrer næste møde. 
Lars er ordstyrer. 

Foreløbige punkter er:  

 Målsætning for bestyrelsens arbejde 

 Formidling, Facebook 

 Målsætning for faglig udvikling 

 Videre opsamling og bearbejdning på GF(Karen grupperer) 

 Forberedelse til regionskonferencen. 

 Forberedelse til kommende regional- og kommunalvalg 

 


