Referat
Regionsbestyrelsesmøde onsdag d. 26. oktober 2016.
Mødet afholdt på Regionskontoret, Sofiendalsvej 3 fra 15.00 til ca. 18.30
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
Fælles dag i KBH d. 2. november 2016 –
status hvem deltager? Praktik mv.

5.

Evaluering og refleksion af:
Svampetur
Giv grøntsagerne hovedrollen
Fælles maddag
Netværksdag for AMIR
Medlemsmøde i Vest

Godkendt
Marian
Intet
Vi mødes i lufthavnen, klokken 6.55
Flyver ud kl. 7.25
Flyver hjem 17.45
Anbefaler, vi alle lige læser vores værdigrundlag
igennem, inden vi tager afsted.
Svampetur – nu har vi haft svampetur i to år, og nu vil
vi næste gang prøve noget andet sammen med
naturvejlederne – forslag kunne være: Tang og
muslinger eller andet interessant med naturvejlederne.
Giv grøntsagerne hovedrollen
Godt arrangement – fin opbakning.
Fælles maddag
God tilslutning til maddag og masser af presseomtale.
Netværksdag for AMIR
Godt møde – og vi skal huske at opfordre vores AMIR
til at fortælle om indholdet i afholdte møder, det
fremmer forståelsen blandt medlemmerne, for at de
skal bruge tid på at deltage.
Medlemsmøde i Vest
Godt medlemsmøde – dejligt, at vi fik nedsat et
aktivitetsudvalg i Vest. Marian har aftalt møde med det
nye udvalg d. 8. november.

6.

Profiler – Cases fra den virkelige verden.

7.

Nyt fra hovedbestyrelsen

8.
9.

Nyt fra Regionsformandsmøde
Opsamling på aktiviteter / kalender i efterår
2016 – Og vi begynder at kikke ind i 2017.

Bilag udlevet og emner til at illustrere de enkelte
profiler gennemgået. Vi har fundet emner til de fleste
profiler.
Hovedtræk i referat gennemgået – referatet ligger
tilgængeligt på hjemmesiden.
https://www.kost.dk/referater-og-dagsordener-afhovedbestyrelsens-moeder

27. oktober: FTF-A delegeret kongres
7. november: Jobsøgningscafe for ledige
7. november Diagnose-kulturen
16. november: Julebanko
22. november: Stormøde fra TR.
24. november: Kost og søvn. (KRAM faktorer)
24. november: Fællesmøde for udvalg og spis ude.

(Uge 50 nyhedsmail fra RF)
16. januar: Jobsøgningscafe for ledige
25. januar: Stormøde for tillidsrepræsentanter
8. februar: Temamøde om Diabetes type 1 1½ og 2
10. Opfølgning på Central planlagt
inspirationsdag for omkring aktiviteter.
Gitte og Freya deltog og giver referat fra
dagen.
11. Emner til næste nyhedsmail fra
regionsformanden.

Referat omdelt.

12. Nyt fra formanden

Information om:
Økologisk køkkenRoser
Storesmagedags-pris
Gang i de lokale lønforhandling
Region Nordjylland er ved at ansætte elever

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. EVT.

Forslag til emner til næste nyhedsbrev medio december:
 Aktiviteter
 Thisted nye aktivitetsudvalg
 Fælles dag d. 2. november
 Referat på hjemmesiden

Region Nord har i perioden oktober 15 til oktober 16
haft et fald i antal medlemmer på i alt 12. Det er vi
selvfølgelig ikke tilfredse med, men vi arbejder
målrettet på at fastholde og rekruttere ny medlemmer .
Mødekalender:
2. november fællesmøde i KBH (Gitte afbud)
24. november fællesmøde for udvalg med spisning
11. januar 2017
Der er planlagt to stormøder.
Super godt netværksmøde på Brønderslev Psykiatriske
sygehus. Vi blev meget klogere på hansker, og hvilke
vi må bruge hvor og hvornår.
Intet at referere
Intet at referere
Marian

