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Indkaldelse til regionsbestyrelsesmøde d. 21. februar 2017 
 
Bestyrelsesmødet afholdes i Aalborg, Hadsundvej 184B, 9000 Aalborg 
 

Program 
Kaffe og rundstykker 09.30- 10.00 

Mødet begynder kl. 10.00  
Frokost fra kl. 12.00 – 12.45 
Mødet slutter kl. 15.00 

 
 

 

Tilstede 
Mads Bilstrup, Matilde Lundgaard, Ida Louise Jervidalo, Morten Ejgod Nielsen, Jeppe 
Andersen, Lena Skovgaard, Niels Skinnerup, Sisi Ploug Pedersen, Sune Kirketerp, 

Chanette Stefansen (supp 1), Lillian S Hansen,  
 

 

 

 

 
Afbud 
Birthe Madsen, Anni Christensen (supp 3), Liselotte Frier Pedersen (supp 2),   
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Dagsorden 
 
Mødeleder er Mads Bilstrup 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
Dagsorden er godkendt 

 
2. Beslutningspunkter 
 

2.1 Voksenområdet – oplæg fra Sune og Lena (MB) 
2.2 Opfølgning på aktivitetsplanen (MB) 

2.3 Beredskab (oplæg fra POF) (MB) 
2.4 Ansøgning Næstehjælperne i Aalborg (MB) 

2.5 TR-uddannelsen – oplæg fra Mads Bilstrup (MB) 
 
3. Politisk diskussion 

 
3.1 HB-dagsorden 

 
4. Orienteringspunkter 
 

4.1 Referat fra Brønderslevs generalforsamling (MB) 
4.2 OK18 - arbejdspladsbesøg (MB) 

4.3 Udflugt til Kbh – program og praktiske oplysninger (PV) 
 
 

5. Evt. 
 

FTF - Lillian  
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2.1 Voksenområdet 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 

På baggrund af regionsbestyrelsens beslutning om at sætte fokus på voksenområdet, 
så har RB-medlemmer Sune og Lena lavet et politik-oplæg, som de vil præsentere for 
RB. 

Oplægget skal drøftes og kvalificeres i RB, så det senere kan bruges i en dialog med 
politisk ansvarlig i DS på området, Majbrit Berlau. 

 
Bilag vedlagt: 

Oplægget præsenteres på selve mødet 
 
Indstilling: 

RB drøfter oplægget. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 

Regionsbestyrelsen har godkendt oplægget med enkelte tilføjelser. 
 

Der skal aftales et møde med Majbritt Berlau sammen med gruppen (Lena og Sune) 
for det videre arbejde. 
 

Den videre opfølgning: 
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2.2 Opfølgning på aktivitetsplanen 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 

Dette er en opfølgning på drøftelsen på RB-mødet d.19. januar. Som en del af 
bestyrelsens aktivitetsplan for de kommende 2 år, så skal vi b.la. rette fokus mod 
SDS/uddannelsesstederne samt aktiviteter/tilbud ude hos medlemmerne. 

Der skal gives status på 2 konkrete tiltag som blev besluttet på mødet d.19. januar: 
- Samarbejde SDS/DS og de 3 uddannelsessteder 

- Filmaften 
De ansvarlige og involverede på de 2 områder forbereder at kunne give en status. 

 
Bilag vedlagt: 
 

Indstilling: 
RB drøfter status og beslutter det videre arbejde/planlægning. 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

Beslutning: 
De ansvarlige for praksiscaféerne og aktualitetsforedrag arbejder videre med 

opgaven. Der følges op på arbejdet på næste RB-møde. 
  
Navne og kontakt oplysninger på kontaktpersoner: 

Holstebro – Heidi Espersen – 230404@via.dk – heidistyg@gmail.com – 22838352 
Århus – Christina Larsen – tropaalivet2507@gmail.com  

 
Filmaften – udbydes i efteråret som medlemsarrangement i 5 byer – Horsens, Struer, 
Herning, Randers og Hjørring - det evalueres efterfølgende 

 
Den videre opfølgning: 
 
  

mailto:230404@via.dk
mailto:heidistyg@gmail.com
mailto:tropaalivet2507@gmail.com
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2.3 Beredskab fra POF 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 

Vi får besøg fra Sekretariatet i Toldbodgade, hvor Henrik Egelund og Mette Laursen 
fra POF (Politik Og Fag) deltager, for at drøfte beredskabsplanen og hvordan vi kan 
anvende den i praksis. Henrik og Mette vil komme med et oplæg, som RB drøfter for 

så at beslutte hvilke initiativer vi kan igangsætte. 
 

Bilag vedlagt: 
 

Indstilling: 
RB drøfter oplægget og beslutter hvilke initiativer der skal igangsættes. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

Beslutning: 
Regionsbestyrelsen drøftede Henriks oplæg 
 

Regionsbestyrelsen skal på næste RB-møde aftale, hvilke netværk vi i Region Nord 
kan stille til rådighed for FOP, for at fremme kommunikation/vidensdeling mellem 

arbejdspladserne og FOP. 
 
Den videre opfølgning: 
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2.4 Ansøgning fra Næstehjælperne i Aalborg 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 

RB har modtaget ansøgning fra Næstehjælperne i Aalborg, hvori de ansøger om 4.500 
kroner til at vise filmen ”I, Daniel Blake” til 87 reformramte mennesker i Aalborg 
kommune. 

Da ansøgningen ligger udenfor RB-formandens beslutningskompetence og da den er 
principiel, skal bestyrelsen forholde sig til ansøgningen. 

 
Bilag vedlagt: 

Ansøgning vedlagt i bilag 2.4.1 
 
Indstilling: 

RB beslutter om der skal bevilliges 4.500 kroner 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 

Regionsbestyrelsen besluttede at afslå ansøgning. 
 

Den videre opfølgning: 
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2.5 TR-uddannelsen 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 

I DS har vi besluttet at arbejde organiserende, for at styrke de faglige fællesskaber 
ude på arbejdspladserne, for at styrke tillidsrepræsentantens funktioner og for at øge 
organisationsgraden. 

For at styrke tillidsrepræsentanten rolle og funktion har Hovedbestyrelsen besluttet, 
at der skal udarbejdes en ny TR-uddannelse. Oplægget til denne er nu færdig, og RB 

præsenteres for den. 
 

Bilag vedlagt: 
 
Indstilling: 

RB drøfter oplægget og kommer med input og kommentarer, som kan indgå i det 
videre arbejde med at udvikle selve TR-uddannelsen. 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

Beslutning: 
Mads gennemgik den nye TR-uddannelse – Regionsbestyrelsen havde kun positive 

kommentarer til opbygning af den nye TR-uddannelsen. 
 
Den videre opfølgning: 
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3.1 HB-dagsorden 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 

Der er HB-møde d.1. og 2. marts i København. 
Der fremsendes dagsorden som RB bedes drøfte, for at kvalificere RB-formandens 
deltagelse i mødet. 

 
Bilag vedlagt: 

HB-dagsorden eftersendes. 
 

Indstilling: 
RB drøfter HB-dagsordenen. 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 

Beslutning: 
Regionsbestyrelsen drøftede HB-dagsorden. 
 

Den videre opfølgning: 
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4.1 Brønderslevklubbens generalforsamling 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 

Der er afholdt klubgeneralforsamling i Brønderslevklubben. 
Til orientering vedlægges referat og beretning. 
 

Bilag vedlagt: 
Bilag 4.1.1 og 4.1.2 – referat og beretning 

 
Indstilling: 

Til orientering 
 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
Beslutning: 

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning 
 
Den videre opfølgning: 
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4.2 OK.18 - Arbejdspladsbesøg 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 

Som en del af Regionsbestyrelsen aktivitetsplan, så skal vi sætte fokus på OK.18 
(overenskomst 2018). 
RB-formanden har derfor skrevet rundt til samtlige kommunale og regionale klubber 

og tilbudt deltagelse i klubmøder, for at drøfte og indsamle krav og ønsker til den 
kommende overenskomst. 

 
Bilag vedlagt: 

Brev til TR 
 
Indstilling: 

Til orientering 
 

Eventuelle økonomiske konsekvenser: 
 
Beslutning: 

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning 
 

Den videre opfølgning: 
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4.3 Udflugt til Kbh – program og praktiske oplysninger 
 
Baggrund/sagsfremstilling: 

 

Program for tur til København den 28. april 2017 
 
Vi mødes i København, Toldbodgade 19A – baghuset. 

 
Program for dagen 
09.30 – 10.00 Morgenmad 
10.00 – 12.00 Mødes med Majbrit Berlau  
12.00 – 12.30 Frokost i TBG 
13.00 – 14.30 Besøg folketinget – Kirsten Normann Andersen (SF) viser rundt 
15.30 – 17.30 Ukendt sted 
17.30 – 20.00 Spiser på restaurant L'Alsace, Ny Østergade 9, 1101 København K 
 

Vi dækker udgifter til transport og forplejning tur-retur – Hvis man vil blive i 

København og først tage hjem på et senere tidspunkt – er det også en mulighed. 
 

Ved udlæg skal I benytte jer af B19 - Afregning af transport og udlæg (2017) som I kan finde 
på vores hjemmeside under blanketter. Når de er udfyldt skal de sendes til mig. 
 

Bilag vedlagt: 
bilag 4.3.1 - flyafgange fra Aalborg og Karup 

 
Indstilling: 
Bestyrelsen tager orientering til efterretning 

 
Eventuelle økonomiske konsekvenser: 

 
 
Beslutning: 

Regionsbestyrelsen tog orientering til efterretning 
 

Den videre opfølgning: 
 
 

http://www.socialraadgiverne.dk/Files/Filer/11-OmDS/oekonomi/Blanketter/B19-AfregningTransportogUdlaeg-2017.pdf

