Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark

20.03.2014/ Hb/Bej

Referat
Regionsbestyrelsesmøde, onsdag den 19.2.14, kl. 13-17.30
Mødet afholdt ved Praksisenheden i Kolding, Kokholm 3 B, lokale M 5, 6000 Kolding.
Deltagere: Helene Benfeldt, Tobias Kaarsbo Madsen, Belinda Toft, Morten Topholm, Brian
Errebo-Jensen, Esther Skovhus, Lis Jensen, Jasper Juhl Holm
Afbud: Rikke Kruse, Helle Bruun, Thomas Bertelsen, Peter Kromann, Lau Rosborg
Kl. 13-14
Dagens gæst og oplægsholder er Martin Josefsen, formand for paraplyselskabet for de faglige
selskaber. Efterfølgende diskussion.
Dagsorden
0. Valg af referent
Helene Benfeldt

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 12.12.2013
Herunder opfølgning på punkter fra sidste møde.
Der har ikke været indsigelser til referatet.
Opfølgning på referatet:
- Bej har skrevet læserbrev i Fyens Stiftstidende vedr. decentraliseringen inden for
børneområdet i Odense Kommune. Der blev lyttet, man har efterfølgende valgt at beholde
den faglige leder.
- Danske Fysioterapeuters Innovations- og Iværksætterpris er blevet uddelt. Christian Løth
Søborg som var indstillet af RB var med i et tæt kapløb, da HB besluttede hvem der skulle
have prisen. Christian fik overrakt diplom og buket ved medlemsmøde den 14.1 i Fredericia.
- Der holdes møde med den nye rådmand i Odense Kommune, Per Berga Rasmussen.
Helene, Lau og Bej deltager i mødet, som holdes ved Odense Kommunes træningscenter
Hollufgård den 27.2.
Referat blev underskrevet og lægges på hjemmesiden.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
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3. Sager til beslutning
3.1 Tilbagemelding fra dagsordensgruppen
- Samarbejde med de faglige selskaber
- Honorering til større, afgrænsede opgaver
Der gives et mundtligt oplæg.
Opfølgning på mødet med Martin Josefsen:
-Godt at høre Martins og Dansk Selskab for Fysioterapi´s tanker om hvor de er i
processen. Godt at komme i dialog med DSF
- Evt. inviterer formanden for DSF til et årligt møde regionsbestyrelsen
- Vi afventer om DSF tager i mod tilbuddet om et samarbejde med RB om, at
arrangere en regional fagfestival i november i indeværende år.
RB besluttede at der kan honoreres for større afgrænsede opgaver.
3.2 Midtvejsmøde den 1.3.14 for Repræsentantskabet
- Gennemgang af den udsendte dagsorden for mødet
Midtvejs dialogmøde for repræsentantskabet er aflyst pga. for få tilmelde. Esther
sidder i en gruppen der skal finde en måde hvorpå repræsentanterne bliver
inddraget. Forslag: 1) flere mødedage at vælge imellem, ikke en weekend 2)
forlænge et RB-møde og invitere andre repræsentanter samt en fra Danske
Fysioterapeuter til diskussion af emnet.
3.3 Opstilling af kandidat(er) til regionsformand
Frist er den 1.3.14. Ny funktionsperiode starter den 1.7.14 (bilag).
Nuværende regionsformand Brian Errebo-Jensen genopstiller.
Nuværende valgperiode forlænget fra 1.3 til 1.7 grundet ændringer af
valgperioder for formand og regionsformænd besluttet på sidste
repræsentantskab. Passer nu sammen med formandsvalget for DF.
Bestyrelsen bakker op om Brians kandidatur.

3.4 Regnskab 2013 (ekstra pkt. på dagsordenen)
Økonomi: Der er et overskud i 2013 på 210.825 kr. Der overføres 162.165, hvoraf
de 150.000 er øremærket til en regional fagfestival. Der er tilbageført
48.660 til Danske Fysioterapeuter. Regnskabet blev taget til efterretning.

3.5 Anmodning om sponsorstøtte fra Innovent (materiale udsendt den
7.1.14)
Bilag m. indstilling vedhæftet
Anmodning om sponsorstøtte til UC-Lillebælt arrangement.
Arrangementet er tværfagligt funderet og praksis nært. Temaet er ”Nyt
OUH.”
RB er positiv ift. støtte. Det kræver dog, at der er deltagelse fra de
fysioterapeutstuderende. Bej følger op og giver en tilbagemelding.
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3.6 DHL-stafetten
RB har tidligere drøftet om vi skal involvere os i DHL-stafetten.
Dvs. tilbyde vores medlemmer at løbe i Odense. Bilag.
Deltagelse i DHL-stafetten i Odense samt Blue Water stafet i Esbjerg.
Bestyrelsen vil gerne støtte medlemmernes deltagelse i stafetterne,
dvs. betale startgebyr.
Morten, Belinda, Lis og Helene melder sig til arrangementsgruppen. Der
er forhåbentlig andre fra RB, som vil hjælpe til ved arr.
Bej tager kontakt til DHL og Blue Water ift. teltpladser.
3.7 Fælles sundhedskartelmøde den 10.6.14 i Odense
Regionsformændene i SHK-samarbejdet har besluttet at holde et fælles møde
organisationernes regionsbestyrelser, dette mødes afholdes den 10.6.14. Temaet er OK
15 med foredrag af Hanne Glerup, RUC.
Mundtlig oplæg v. Bej.

Beslutning: frivillig deltagelse for bestyrelsens medlemmer
4. Sager til drøftelse
4.1 Opfølgning på kommunal- og regionsvalget – møderunde (bilag)
Bej skal mødes med Henning Ravn, formand for Sundhedsudvalget i Esbjerg
Kommune den 29.4. Skal desuden mødes med Susanne Crawley Larsen, Rådmand
for Børne-unge udvalget i Odense Kommune. På mødet deltager desuden den
lokale. Mødet holdes fælles med Ergoterapeutforeningen.

4.2 Repræsentantskabsvalg 2014
I henhold til lovenes § 16 skal regionsbestyrelsen senest 15. maj 2014 aflevere en liste til Danske
Fysioterapeuters sekretariat over de af regionsbestyrelsens medlemmer, som er kandidater til
repræsentantskabsvalget.
De nuværende repræsentanter fungerer, indtil det nyvalgte repræsentantskab begynder sin funktionstid
den1. juli 2014.
Repræsentantskabsvalg afholdes hvert andet år for samtlige repræsentanter og suppleanter.
Valgperioden er 2 år, og genvalg kan finde sted.

RB har en første drøftelse af, hvem der opstiller som repræsentanter. Emnet er på
dagsordenen v. RB-mødet den 22.4 til endelig beslutning.
Bemærk: ”Der skal afholdes ordinært regionsbestyrelsesmøde snarest efter modtagelsen af
indkaldelsen til ordinære eller ekstraordinære repræsentantskabsmøder”, jf. vedtægterne § 7, stk.5, c.
Dvs. dette møde afholdes i forbindelse med vores seminar den 5.-6. november.
Senest d. 15.5.2014 skal vi aflevere en liste med hvem der stiller op til
repræsentantskabet. RB har 7 pladser (eksklusiv regionsformand). Kommer på som
beslutningspunkt på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmedlemmerne bedes
afklare om de stiller op til valget. Materiale udsendes efterfølgende til RB.
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5. Sager til orientering
5.1.1 Orientering fra formanden, herunder:
- Nyt fra hovedbestyrelsen, orientering fra det seneste møde 3-5.2.
- Projekter i seks kommuner om vederlagsfri fysioterapi på kommende dagsorden
(materiale udsendt til RB den 6.1.14).
Kort orientering om dette projekt. Bej sidder i styregruppen som holder sit første møde
den 20.3.
Bej´s mødekalender for januar og februar måned udsendt med uddybende
bemærkninger. Dette for at undgå for meget orientering på selve bestyrelsesmødet.
Mødekalender med bemærkninger udsendes fremover sammen med dagsordenen.

-

5.2.1 Øvrig orientering
Orientering fra deltagelse i møder/ konferencer
Intet

6. Nyt til hjemmesiden
Nyhedsbrev udarbejdes bl.a. med orientering om intention om samarbejde med
faglige selskaber (herunder fagfestival), valg til regionsformand og repræsentantskab,
DHL-stafet og Esbjergstafetten.
7. Punkter til kommende møder i 2014
- evt. gæst (Jette Frederiksen)
- repræsentantskabsvalg
- planlægning af DHL-stafet og Esbjergstafetten, herunder om der skal være et
fys. telt med råd og vejledning
- fagfestival med faglige selskaber
- arbejdsgruppe vedr. psykiatri (Esther)
- medlemsmøder, forår og efterår 2014
8. Eventuelt
Intet. Mødet slut 17.30.

Næste RB-møde afholdes tirsdag den 22.4, kl. 13-17.30, Kokholm.
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