
 

SF Region Hovedstaden 

Referat af Bestyrelsesmøde 1. september 2021 18.15-21.00  
hos SFU, Blegdamsvej 24A 

1. Til stede 
Tom A, Peter, Jens, Rasmus (lidt forsinket), Melanie, Trine Stougaard, Frederik, Trine Schaltz, Karoline, Marianne, 
Inge, Pernille, Niels og Vagn.  
AFud fra Olivia, SHne, Anja, Bertel, Tom W. og Lea. 

2. Formalia (Valg af dirigent og referent)  
Tom valgt som dirigent. 
Frederik valgt som referent. 

3. Orientering om Regionens budget for 2022  

Orientering givet. 

4. Orientering fra Regionsrådsgruppen  
Orientering givet. 

5. Orientering fra formandskabet 
- suppleringskandidater. 
Som nummer 15-20 har valgudvalget eRer bemyndigelse fra bestyrelsen godkendt: 

-> Bente Donkin 
-> David Gibson 
-> Mogens Mathiesen 
-> Ivar Heltberg 
-> Thomas Monberg 
 
- medlemsmøder: Intet at bereVe. 
 
- valgfejring 19/11. 
Jens og Karoline er tovholdere. 

6. Rød arbejdsgiver  
Notat fra arbejdsgruppen (Melanie m.fl.) medsendes. 
- Der Hlføjes fokus på gode mentorer for nyuddannede i deres introforløb. 
- Der Hlføjes at gravide som overflyVes fra natarbejde Hl andre vag\der skal beholde deres løn mv. og ikke have 
en lønnedgang. 
- ”hospitalerne” ændres Hl ”hospitalet”. 
- ”MED udvalget prioriterer arbejdspladsens fokusområder indenfor eRer og videre uddannelse årligt” ændres Hl 
”MED-udvalget kommer med forslag Hl eRer- og videreuddannelse årligt” 

7. Forslag om 10% vild natur i Hovedstadsregionen  
Forslag fra arbejdsgruppen (Trine Schaltz, Marianne, Michael Liesk og Tom) medsendes. 
EVerfølgende kommer en grafisk opsætning og publicering. 
- Stor ros Hl oplægget. 



- Brug penge på en grafiker og nogle floVe, trykte plancher! Hav fokus på at føre kampagne med lokale. 

7.   Valgkamp   
       KonkreZsering og status for de enkelte forslag fra valgkampseminaret: 

a. ”Frihed, trafik, hasZgheder” (Anja, Vagn) 
- Bliver en kommunal opgave. 

b. ” Mental sundhedspleje skole/unge” (Sadek, Melanie, Trine Schaltz, (SZne)) 
- Ønske om at forløbet skal foregå i 8. klasse i stedet for i overgangen Hl ungdomsuddannelse. 
- Ord: Mentalplejeske 
Tovholder: Sadek/SHne 

c.  ”Klimaregion” (Marianne, Lea) 
- Tilføj ”reduceret materialeforbrug” som skal være drevet af gode ideer fra medarbejderne. 
- Den nye bæredygHghedskonsulent skal have Hl opgave at indsamle viden på området. 
Gruppe: Peter, Anja, Lea, Marianne og Melanie 
Tovholder: Marianne 

d. “Ro på I arbejdsZden” (Lea, Melanie og Peter) 
- Fokus på at det er et projekt med henblik på at styrke arbejdsmiljøet for vores velfærdspersonale som ét udspil. 
- Et andet udspil er muligheden for nedsat/øget arbejdsHd eRer individuel samtale. 
Snak om seniorer på et andet Hdspunkt. 

e. ”Brud på markedskræVer (Peter, Anja) 
- Peter er på sagen iFm. budgegorhandlingerne. 

     f. Superkort status/overvejelser om: 

   - ”Nem adgang for læger” (Tom, Melanie) 
   - ”En region, en takst” (Tom) 
   - ”Bedre behandling af borgere med særlige behov” (Peter) 
 Der arbejdes på de punkter indHl næste møde. 

8. Evt.  

Intet at bereVe.


