Referat
Regionsbestyrelsesmøde torsdag d. 9. juni 2016.
Mødet afholdes på Regionskontoret Sofiendalsvej 3 fra 15.30 til ca. 18.00

Bestyrelse:
Marian, Mette, Gitte, Pia og Agnethe.
Elev-/studerenderepræsentant. Freya.
Dagsorden

Referat

1.
2.
3.

Godkendt
Marian
Det er besluttet, at referat med dagsorden lægges
på hjemmesiden.
Marian står for det praktiske.

4.

Godkendelse dagsorden
Valg af referent
Opfølgning på referat fra sidst. Forslag:
Drøftelse om vi skal have dagsorden og
referat på hjemmesiden? Det giver
åbenhed og mulighed for at linke til det
i nyhedsbreve?
Evaluering af forbundets
generalforsamling i Vejle

5.

Hvordan vil vi som bestyrelse arbejde
med forbundets Mission – Vision og
Ambition. (Bilag vedhæftet).

6.

Nyt fra hovedbestyrelsen

7.

Nyt fra regionsformandsmøde

8.

Opsamling på aktiviteter/kalender i
sommer og efterår 2016.

God generalforsamling. Gik stærkt, men okay. Fin
længde af mundtlig beretning. Uhensigtsmæssigt,
at der var buffet i vores område. Fin ide med
frokost to-go, men ikke en nævneværdig høj
kvalitet af sandwich. Fantastisk markedsplads,
måske stod markedspladserne for tæt – kunne
have problemer med at høre, hvad der blev sagt.
Fin dag med masser af netværk og input.
Udfordring – hvordan får vi restgruppen af
potentielle medlemmer med?
 Flere virksomhedsbesøg
 Fra ung til ung
 Ide om, at elev/studerende mødes på tværs af
regionerne og med vores elev/studerende.
 Vi laver en ’fag dag’ i Thisted. I efterår 2016.
Datoforslag onsdag d. 5. oktober. Kl. 14.00 –
20.00. Tager en snak med sekretariatet og
bistand til fagligt oplæg. Hele bestyrelsen skal
deltage for at fremme nærværet og
relationerne. Vi arbejder vider med
planlægning på næste møde. Marian kontakter
Ghita, om hun har mulighed for at deltage.
 Punktet vil være fast på fremtidige møde.
Gennemgået dagsorden til HB-møde den 14. juni,
og snak om Folkemødet på Bornholm.
Sidste regionsformandsmøde blev ændret til ITdag, så der er intet at referere.
29. august: Netværkscafe for ledige.
14. september: Fællesmaddag i daginstitutioner.

9.

Nyt fra formanden

10. Det sker der rundt i regionen

11. Økonomi / budget for forbundet og
regionen. (Bilag udsendt med
dagsorden)

12. Medlemstal

13. Næste møde 2016
14. Nyt fra TR-udvalget

21. september: Svampetur.
28. september: Giv grøntsageren hovedrollen.
4. oktober: Netværksdag for AMR (tema: hansker)
5. oktober: Fagdag i Thisted.
(Uge 39 nyhedsmail fra RF)
12. oktober fødevaredage på Hindsgavl og
uddeling af Øko Roser.
27. oktober: FTF-A delgeret-kongres
7. november: Netværkscafe for ledige
16. november: Julebanko.
24. november: Kost og søvn.
24. november: Fællesmøde for udvalg og spis ude.
(Uge 50 nyhedsmail fra RF)
 Der er gang i lokale lønforhandlinger mange
steder.
 Marian arbejder på at finde medlemmer, der
vil være med til at lave senior-aktiviteter.
 Aalborg Kommune: Der er lavet en analyse af
fordele og ulemper ved henholdsvis central og
lokal madordning på plejeområdet. Analysen
er udført af BDO. Dansk Folkeparti har
fremsendt et konkret ændringsforslag til
rapporten. Punktet igen på møde i Ældre- og
Handicapudvalget d. 22. juni. Link til sagen er
slut referatet.
 Vi har sammen med Erhvervsskolen i Aars
lavet et 14-dages økologikursus (AMU), som
er målrette dem, der ikke har været på
efteruddannelse, og skal i gang med at
omlægge til Økologi. Der er fin tilslutning, og
det forventes at køre forår og efterår, så længe
behovet er der.
Vi tror på, vi overholder budgettet - måske skal vi
søge en lille tillægsbevilling, da vi mangler de
sidste regninger mv. fra vores TR-AMR og
Lederdag. Vi ved ikke, hvor mange TR der har
søgt frikøb fra dagen. Til fremtidige heldages
’kurser’ for TR-AMR og Lederes vil vi gøre
opmærksom på i indbydelsen, at der ikke kan
søges frikøb.
Stabilt, men er udfordret i den vestlige del af
regionen (Thisted/Mors). Overvejer forskellige
tiltag for at opnå større synlighed i den del af
regionen.
23. august 2016 kl. 15 til 18
TR-udvalget holder møde d. 15. juni og
planlægger de næstkommende møder for de
regionale tillidsrepræsentanter.

15. Nyt fra AMIR-udvalg

16. Nyt fra alle

17. Eventuelt

AMR-udvalget har holdt møde, og har planlagt
møde for alle AMIR d. 4.oktober 2016. Marian
udsender indkaldelse og får det lagt på
hjemmesiden.
Mette orienterede om møderne i lokale
uddannelsesudvalg i henholdsvis Erhvervsskolen i
Aars og EUC Nord i Hjørring. (Referater findes
på skolernes hjemmesiden).
Mette orienterede om et indledende møde, som
regionen har indkaldt omkring lønmodel for vores
medlemmer ansat i regionen.
Der er ikke pt. nogen, der ønsker nøgle til kontoret
– Henvender sig ved behov.

Link vedr. mad Aalborg kommune.
http://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=172
34064-15120930-12.pdf&type=punkt&pdfid=11673
Marian

