
 Referat regionsbestyrelsesmøde, Region Sjælland 20.marts 2013. 

 
Tilstede: Lise Hansen, Lars Nielsen, Malene Parbst Jespersen, Line Reffelt Jørgensen, Merethe 

Fehrend, Karen Kochen( fra 12.30) Rosa Fuglsang(fra 11.00), 

Fraværende: Lisbet Jensen, Marjanne den Hollander, Martin Ljungberg, 

 

Ordstyrer: Lars 

 

Referent.  Lise 

 

Punkter til evt. 

 

Emner til politisk drøftelse. 

 

De planlagte punkter om nedenstående blev kun nået overordnet. Vi var ikke så mange og 

prioriterede, at emnet sættes på når der er ny bestyrelse. 

Bestyrelsen gav dog udtryk for, at de udsendte bilag var meget inspirerende og gav en rigtig god 

fornemmelse af hvad der arbejdes med i foreningen. Måske det kunne tydeliggøres mere overfor 

medlemmerne .Særligt notatet om beskæftigelse for fysioterapeuter på det offentlige arbejdsmarked 

gav stor indsigt. 

 Fremtidige indsatsområder. 

Giver Hovedbestyrelsens strategiplan 2014 anledning til anden prioritering i forhold 

til de indsatsområder vi besluttede sidst. 

 Foreningens indsatser på det offentlige arbejdsmarked(bilag) 

 Medlemstilfredshedsundersøgelsen, generelt og hvad kan vi regionalt udlede? 

http://fysio.dk/org/nyheder/Plads-til-forbedring/ 

 

Emner til orientering, drøftelse og stillingtagen 

 

Regionsformand/ HB 

Nyt Fra HB: Lise orienterede om punkter fra det sidste hovedbestyrelsesmøde. Hovedbestyrelsen 

skal med ny formand og nye hovedbestyrelsesmedlemmer i gang med et teamudviklingsforløb. 

Orientering om de forestående flytteplaner for sekretariatet samt, at det politiske nyhedsbrev(der pt. 

udsendes til regionsbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter)gøres tilgængeligt for samtlige 

medlemmer. 

Spørgsmål til mødelisten: Kort orientering om møder i kommunerne med de øvrige organisationer. 

Der er mange forskellige mødeformer og deltagerkredse. Lise deltager hvis det skønnes relevant og 

nogle steder deltager TR. Både Lise og TR i kommunen er så vidt muligt på maillisten, så vi er 

orienteret. 

Regnskabsstatus, årsregnskab 2011+2012 samt budget endeligt: De foreløbige regnskaber blev 

taget til efterretning og det endelige budget 2013 og 2014 godkendt. 

Generalforsamling: De sidste detaljer kom på plads. Positivt at der er 113 tilmeldte. Det kræver 

detaljeret planlægning og uddelegering, da vi har et stramt program. 

Lise udsender opdateret drejebog. 

Minifagfestival: Merethe orienterede om planlægningsgruppens arbejdsoverskrift og foreløbige 

program. Referatet fra sidste arbejdsmøde sendes til bestyrelsen til intern orientering. 

http://fysio.dk/org/nyheder/Plads-til-forbedring/


Bestyrelsen godkendte overskrift og program. Merethe holder os orienteret og uddelegerer 

arbejdsopgaver til bestyrelsen, så alle er aktive på dagen. 

OK offentlig, Orientering og status: Malene og Line orienterede fra den fælles TR dag om OK 13. 

Der er oprette en særlig OK 13 site på fysio.dk: http://fysio.dk/ok13/. Her kan alt læses om 

resultatet og om den aktuelle situation med Lockout truede lærere. For vores vedkommende er 

lærerne på SOSU skolerne også lockoutet. 

Vi har her i Region Sjælland 2 fysioterapeuter ansat på SOSU Nykøbing Falster. Lise er i kontakt 

med dem. 

OK praksis. Orientering og status: Kort orientering ved Lise. Der er nyhed på hjemmesiden: 

http://fysio.dk/praksis/Nyheder/OK-forhandlingerne-pa-praksisomradet-udsattes/ 

 

TR: Line og Malene orienterede fra sidste regions - TR møde, der var 10.januar. 

Referatet kan læses her: http://fysio.dk/Regioner/sjaelland/For-dig-som-er-

tillidsvalgt/Tillidsreprasentanter/Referater-fra-TR--regionsmoder/ 

 

Uddannelse: Næste møde i uddannelsesudvalget er 24.april. Inden mødet er der et arrangement, 

hvor aftagerne( de studerendes kommende arbejdsgivere) deltager. 

Web: Er begyndt at sætte nyheder, der fanges i den lokale presse, på hjemmesiden. 

Siden er opdateret med de sidste læserbreve og pressemeddelelser der er udsendt. 

Vi må gerne tydeligt fortælle om hvad vi laver og vi medlemmerne at vi arbejder med synlighed i 

pressen. 

 

Godkendelse af referat fra 290113 :  Godkendt. 
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