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Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 6. juni 2016 
 
Bestyrelsesmødet afholdes på Niels Bugges Kro, Ravnsbjergvej 69, Dollerup, 8800 
Viborg 

 
 

 

Tilstede 
Anni Christensen, Jeppe Andersen, Chanette Stefansen, Mads Bilstrup, Lena 

Skovgaard, Niels Skinnerup, Sisi Ploug Pedersen, Lillian S Hansen, Sune Kirketerp, 

Birthe Madsen 

 

 

 
Afbud 
Karina Søborg, Helene Flintholm, Hanne Poulsen, Susanne Staun 

 

Program 6. juni 

10.00 – 12.00 Rammer for dagen – vi mangler at få en sat på 
fattigdomsydelser 

  Hvem skriver sammen? 
  HB-dagsorden 
12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 – 18.00 Skrive beretningen 
19.00   Middag 

 
Program 7. juni 
 

08.00 – 09.00 Morgenmad 
09.00 – 10.00 De enkelte skrivegrupper fremlægger det de har skrevet 

10.00 – 12.00 Aktivitetsplanen for 2017-2018 
12.00  Frokost – herefter afrejse 
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Medlemsarrangementer efterår 2016 

Oversigt af efterårets medlemsarrangementer blev udleveret og Mads gav en kort 

orientering om indholdet af de enkelte arrangementer. Der er blevet sat værter på til 

alle medlemsarrangementerne i efteråret. 

Den ajourførte oversigt med værter bliver lagt på AdminControl sammen med det 

godkendte referat. 

HB-dagsorden 

Mads orienterede om drøftelserne vedrørende budget 2017-2018 – HB har foreslået at 

ansættelsen af organiseringskonsulent forlænges til 31/12- 2018 – derudover er der 

foreslået ansættelse af en ekstra konsulent i hver region – som en varig løsning pga. 

af stigende medlemstal. 

Modernisering af klagesystemet – man fjerner muligheden for at klage til HB, men at 

man kan anvende en mægler allerede ved klagen til RB 

REP16 – papirløse repræsentantskab 

Organiseringsgraden – region nord er uændret på 84% - Syd uændret – Øst steget 2 

procentpoint 

FU-konstruktion – Et flertal af regionsbestyrelsesmedlemmerne oplever, at RB ogFU er 

kommet tættere på hinanden – tidligere tolkede man måske i højere grad enhederne 

virke/praksis – Med den nye FU-konstruktion er det blevet mere et ”vi” end at hver 

enhed varetager sin egne interesser. 

 

Generalforsamling 

Peter Westersø kan ikke være dirigent til generalforsamling – I må gerne give Mads 

eller Per besked, hvis I har en forslag til dirigent – eventuelt Stanley Bak fra 3F – 

Husk også forslag til gaver til deltagere til generalforsamling 

Den skriftlige beretning 

De enkelte områder i beretning er skrevet og sendt videre til Per Vagnby. Så vil han 

sørge for det kommer med i beretningen. Mads vil sørge for at for lavet et udkast til 

en aktivitetsplan for 2017-2018 ud fra drøftelsen på RB-seminar. 

 


