Referat
Regionsbestyrelsesmøde tirsdag d. 26. april 2016.
Mødet afholdt på Regionskontoret Sofiendalsvej 3 fra 15.30 til ca. 18.30
(Herefter vi går på cafe og får lidt at spise og socialt samvær)

Bestyrelse:
Marian, Mette, Gitte, Pia og Agnethe (Pia deltog fra klokken 16)
Elev-/studerenderepræsentant: Freya.
Dagsorden

Referat

1.
2.
3.
4.
5.

Godkendt

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

Godkendelse dagsorden
Præsentationsrunde
Valg af referent
Konstituering
Gennemgang af notat vedr. arbejdet i
bestyrelse og udvalg i Region
Nordjylland (bilag udsendes)
Udpegning til FTF-delegeretforsamlingen
Fordeling af kontaktpersoner til de
regionale udvalg.

Marian
Mette Lohse genvalgt som næstformand
Notatet gennemgået og godkendt

Mette Lohse – Marian Aagaard som delegeret, og
Freya Dalsgaard som suppleant.
Aktivitetsudvalg: Gitte. Tillidsrepræsentantudvalg:
Mette
Arbejdsmiljø udvalg: Marian Seniorudvalg:
Agnethe.
Med hensyn til et elev/studerendeudvalg afventer vi
evt. elevsamarbejde på tværs af landet med de
øvrige elev/studerenderepræsentanter
Inspirationsdag til sekretariatet
Freya Dalsgaard deltager fra bestyrelsen, og
omkring aktiviteter.
aktivitetsudvalget udpeger en deltager. Når
aktivitetsudvalget har meldt tilbage til Marian –
tilmelder Marian det til Professionsafdelingen.
Evaluering af regional
Marian laver en drejborg, der gennemgås på et RB
generalforsamling
møde.
God respons på fælles beretning – Faglige indspark
for kort – blev lidt overfladisk – Stort setup til lidt
tid – manglede evaluering af det, grupperne lavede.
Gerne fremadrettet en ekstern oplægsholder, der
kommer med en peptalk eller lignede.
Opmærksomhedspunkter i
Udsættes til efter den landsdækkende
generalforsamlingsperioden 2016-19 generalforsamling.
Generalforsamling i Vejle – status og Gitte er busansvarlig. Marian og Mette tager derned
program
aften i forvejen – der afholdes HB-møde. Vi glæder
os - tre fra bestyrelsen deltager. Agnete komme
måske.
1. maj arrangement med LO og FTF Orienteret om arrangementet. Alle er velkomne.

13.

Velfærdsalliancen mod
omprioriteringsbidraget – event d.
12. maj

14.

Referat fra hovedbestyrelsesmøde d.
19. og 29. april 2016
Opsamling på aktiviteter og datoer i
forår og efterår 2016.

15.

16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nyt fra formanden
Det sker der rundt i regionen
Økonomi/budget for forbundet og
regionen.
Medlemstal

Orientering om hovedpunkter fra
sidste regionsformandsmøde
Næste møde 2016 – husk kalender 
Nyt fra TR udvalg
Nyt fra AMIR udvalg
Nyt fra alle
Eventuelt

Orienteret om dagen. Der opfordres til at bakke op,
da omposteringsbidraget helt sikkert vil få
betydning for mange af vores arbejdspladser. 1 %
besparelse lyder umiddelbart ikke af meget, men
når vi er ved bedet, er det meget.
Relevante punkter fra sidste møde blev
gennemgået.
23. maj minikursus for Amir-TR og Ledere.
28. maj Generalforsamling i Vejle.
31. maj PKA/FTF-A arrangement.
7. juni. Har du styr på bakterierne.
21. september svampetur.
16. november julebanko.
24. november fællesmøde og spis ude.
Mundtlig orientering givet om verserende sager.
Udsættes til næste møde
Det ser ud til, vi holder budgettet.
Stabilt, men er udfordret i en vestlig del af regionen
(Thisted/Mors) – overvejer forskellige tiltag for at
opnå større synlighed.
Intet at referere, da vi først har møde d. 2. maj.
9. juni og 23. august
Har ikke holdt møde siden sidst
Har ikke holdt møde siden sidst
Intet at referere
Nøgler tages op på næste møde.
Marian

