Referat
Regionsbestyrelsesmøde tirsdag d. 23. august 2016.
Mødet blev afholdt på Regionskontoret, Sofiendalsvej 3 fra 15.00 til ca. 18.00
Bestyrelse:
Marian, Mette, Gitte, Pia og Agnethe.
Elev-/studerenderepræsentant: Freya.
Dagsorden

Referat

1.
2.
3.
4.

Godkendelse dagsorden
Valg af referent
Opfølgning på referat fra sidst
Planlægning af medlemsdag i Thisted
d. 5. oktober 2016.

5.

Hvordan vil vi som bestyrelse arbejde med
forbundets Mission – Vision og Ambition.
(Bilag medsendt til møde d. 6. juni 2016).

6.
7.
8.

Nyt fra hovedbestyrelsen
Nyt fra regionsformandsmøde
Opsamling på aktiviteter / kalender i
sommer og efterår 2016. – Og vi begynder
at kikke ind i 2017.

Godkendt.
Marian.
Punker til opfølgning er på dagens dagsorden.
Programmet gennemgået – vi glæder os til dagen.
Det bliver et økonomisk ’tungt’ arrangement, men en
satsning på at stoppe medlemsflugten og få flere
medlemmer. Marian undersøger mulighederne for at
søge HB om en tillægsbevilling, for at sikre, at vi også
har økonomi til resten af året. Holder bestyrelse og
udvalg orienteret om endeligt program.
Vi afventer det fælles møde for alle regionsbestyrelser
den 2. november 2016, og lægger efterfølgende en
endelig strategi. Vi er alle i tænkeboks på emner, der
kan synligøres såvel over for medlemmer som politiker
og omkringliggende samfund.
Orientering givet – referat ligger på hjemmeside.
Orientering givet.
29. august: Netværkscafe for ledige.
14. september: Fællesmaddag i daginstitutioner.
21. september: Svampetur.
28. september: Giv grøntsageren hovedrollen.
4. oktober: Netværksdag for AMR (tema – Hansker)
5. oktober: Medlemsdag i Thisted.
(Uge 39 nyhedsmail fra RF)
12. oktober Landbrug & Fødevarer indbyder til
fødevaredag på Hindsgavl og uddeling af Øko-Roser.
27. oktober: FTF-A delegeretkongres.
7. november: Netværkscafe for ledige.
16. november: Julebanko.
24. november: Kost og søvn. (KRAM-faktorer)
24. november: Fællesmøde for udvalg og spis ude.
(Uge 50 nyhedsmail fra RF)
25. januar stormøde for tillidsrepræsentanter.
Alle deltager undtaget Gitte V. Marian bestiller
flybilletter.
Liste gennemgået.

9.

Fælles regionsbestyrelsesdag i København
d. 2. november 2016.
10. Opfølgning på Central planlagt
inspirationsdag omkring aktiviteter. Gitte
og Fraya deltager. Liste lavet over seneste
to års aktiviteter – vedhæftet som bilag.
Tjek lige, at jeg har fået det hele med 
11. Emner til næste nyhedsmail fra
regionsformanden.

Gitte og Freya glæder sig til dagen.

Forslag til emner til næste nyhedsbrev:
 Aktiviteter





12. Nyt fra formanden

13. Det sker der rundt i regionen
14. Økonomi / budget for forbundet og
regionen. (Bilag udleveres på mødet)
15. Medlemstal (bilag udleveres på mødet)
16. Næste møde 2016 - Husk kalender

17. Nyt fra TR udvalg
18. Nyt fra AMIR udvalg

19. Nyt fra alle
20. Eventuelt

-

Fælles fejring d. 9. september af økologiske
spisemærker
Økologisk køkkenroser – Otte kandidater (en
Nordjysk)
Barnemadsdag
… Og hvad der lige kommer

Information om:
 Rapport om anbefalinger for forebyggelsestilbud
til borger med kronisk sygdom.
 Regional Arbejdsmiljø uge 43.
 Opfølgning på erfaringer med det regionale
lokalløns projekt.
 Rapport fra Sundheds- og ældreministeriet om
”God mad på de nye sygehuse”
 Problemstilling omkring den netop indgåede
trepartsaftale om kvalificeret arbejdskraft. Det kan
få den konsekvens, at vores kommende
ernæringsassistentelever kun kan starte på GF2,
hvis de har en uddannelsesaftale på plads.
Hovedorganisationen FTF har forhandlet på vegne
af os. Der bliver arbejdet på at finde en løsning –
men det er ikke sikkert, det er muligt at få det
ændret.
Der er orienteret om sidste nyt fra kommuner og
regioner.
Ingen nye budget tal, da der har været ferie.
Ingen nye medlems statistikker da der har været ferie
Mødekalender:
13. oktober – skal ændres, der er planlagt
regionsformandsmøde denne dag i København.
Nyt forslag: 26. oktober 15 til 18.
2. november fællesmøde i Københvn (Gitte afbud)
24. november fællesmøde for udvalg med spisning
11. januar 2017.
Der planlagt tre stormøde – datoer ikke endelig, da der
er kommet andre arrangementer på tværs.
Der er planlagt netværksmøde for alle AMIR i
regionen d. 4. oktober. Tema: Hansker som personligt
værnemiddel – hvilke er godkendt til hvad?
Intet at referere.
Link i referatet fra Fælles mad i daginstitutioner.
https://www.kost.dk/maddag2016
http://www.fola.dk/upload/maddagforaldre.pdf
http://www.fola.dk/upload/maddagakt.pdf
http://www.fola.dk/upload/maddagopsk.pdf
Rapport om sygehusmad
http://www.regioner.dk/media/3549/god-mad-paa-denye-sygehuse.pdf
Marian

