Referat fra møde i Landsbestyrelsen den 18. maj 2020, kl. 14.00 – til 19. maj i Holstebro

Dagsorden:
1. Dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referater fra 24.-25. februar 2020
Referatet godkendes med den kommentar til spørgsmålet om kontingentet er
fradragsberettiget for alle seniorsygeplejersker. Svaret er nej det gælder kun for
tjenestemænd.
3. Nyt fra kredsene
a. Sjælland: Alt har været lukket ned Nogle steder holdt valg. Alle arrangementer udsat til
efteråret.
b. Nordjylland: Alt aflyst også valg, kan måske gennemføres i juni
c. Syddanmark: Der er holdt møder, et enkelt sted har afholdt valg.
Der er kommet et forslag om, at kun halvdelen skiftes ud ved valg til kontaktpersoner.
Der står ikke noget i vedtægterne, men man kan lokalt aftale en rytme.
d. Hovedstaden: Alle møder og arrangementer er aflyst. Der har ikke været nogen nyvalg.
e. Midtjylland: Der har været holdt kontaktudvalgsmøde, valg i Nord og Vest, der nu er
fuldtallige.
I Vest har der været afholdt 2 arrangementer, mens en ”ryste sammen” tur er udsat.
Der arbejdes på en Senior Walk ved Sunds sø, som med nogen planlægning nok kan
lade sig gøre d. 9. juni. FN’s ældredag 1. oktober bliver ikke til noget, ligesom fejring af
Florence’s fødselsdag ikke blev gennemført.
f. Undervejs blev det meddelt, at der var sendt annonce ind til tidsskriftet angående vores
generalforsamling: Skal komme i tidsskrift nr. 6 og nok også i nr.7. Et spørgsmål om vi kan
annoncere i 2 numre. OBS: Et arrangement kan kun annonceres 1 gang i Tidsskriftet men
den kommer i hvert fald i nr. 6.
4. Nyt fra formanden
a. Møde med kontaktudvalg i Esbjerg – ”Roadshow”
Mødet I Esbjerg havde mange deltagere, og der blev deltaget aktivt. En ide var, at der
skulle laves en lille nål til seniorerne. En anden tanke var at få TR-repræsentanterne til at
fortælle kollegerne, at når de bliver 55 år, kan de deltage i seniorsammenslutningens
arrangementer.
Doris, som jo repræsenterer området, og Esbjerg kommenterede oplægget som
spændende og af meget passende længde, og at det affødte relevante spørgsmål.
Region Sjælland vil også gerne høre oplægget. Det tages op på Fredericiamødet
b. Interview i ”Sygeplejersken” og ”Arbejderen”.
Mette er blevet kontaktet af ”Sygeplejersken” og ”Arbejderen” for at fortælle om, hvad hun
mente, at seniorsygeplejersker kunne bidrage med under Coronakrisen og også generelt
for at kunne aflaste sundhedssystemet.
c. Har modtaget et tilbud Fra en Peter Christiansen (Pris 2000 + rejse) og en mere, der også
gerne vil komme med oplæg for vores medlemmer
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5. Højskole 2020
a. Hvordan ser det ud: På højskolen regner man nu med at komme i gang igen d.08.06.
Der er aktuelt 48 tilmeldte.
John Christiansen vil gerne have nogle forslag til temaer, han kan tage op: Kan være
overenskomst 2021, hvilken betydning for seniorerne? Coronakrisen, hvad har den betydet
på godt og ondt. Doris skriver til John.
6. Højskole 2021
a. Hvor langt er vi nået?:
Der rettes ny henvendelse til Højskolen for at drøfte deadlines for tilmeldinger og lign.
Aftale med Jerk Langer skulle være på plads og Helle Dirksen.
7. Generalforsamling 2020
a. Mail fra Anne Hjortskov og Eva Diercks (mail er rundsendt)
b. Hvad gør vi hvis?
Det er nu sandsynligt, at Generalforsamlingen kan afholdes som planlagt og annonceret.
Højskolen melder ud, hvis der aflyses til alle personligt, desuden et skriv på hjemmesiden,
både DSR’s og kredsenes hjemmesider samt kontakt til udvalgsformændene.
c. Mundtlig beretning:
Den mundtlige beretning gennemgås, kommenteres og tilrettes.
d. Dagsorden
Har vi punkter til drøftelse?:
Hvad betyder et fremtidigt forhold til FH i forhold til organisering, løn m.m.
OK 21 indsats for at fastholde seniorer.
Drøftelse af hvordan vi får fat i de nye seniorer??!!
Der var enighed om, at punkterne naturligt vil blive en del af drøftelser i forbindelse med
den mundtlige beretning
e. Forretningsorden: Godkendt
f. Der bliver fundet/udpeget 4 stemmetællere, når vi ved hvem der er til stede.
g. Materialer til udlevering: Vi regner med 70 stk. af hver. Poser pakkes når vi er på højskolen:
charteks, skriveblokke, dagsorden, forretningsorden, beretning kuglepenne, ”Gode grunde
til….” Sygepl. Hele livet, reviderede vedtægter og evt. andet.
h. Brev til Anne Hjortskov: sendes.
i. Brev til Anne Reimer: sendes.
j. Brev til skrivestuen: sendes.
k. Der bliver sørget for kurve til oplægsholderne.
8. Økonomi status:
Aktuelt er der 62.000 kr. på kontoen. Det skal dække 2 møder, et i Fredericia 22.000 kr. og
Højskolen for bestyrelsen 27.000 kr. Til Kolding-mødet er der bevilget 12.500 kr.
9. I betragtning af usikkerheden om hvor meget samfundet lukker op og hvornår ser det ud til at
være klogest at udsætte Fredericia mødet til efteråret, bedst i oktober d. 7/10 i forhold til mødet
i Kolding.
10. Eventuelt
Referat: Lis Andersen
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