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2.1 Referat 
 
 



3. Sager til behandling 
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3.1 Status på generalforsamlingen 
Indstilling: 

• At KB drøfter status på generalforsamlingen 
 
Sagsfremstilling: 
Torsdag den 26. oktober 2017 holdes der generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd, 
kreds Syddanmark.  
Generalforsamlingen bliver holdt på Hotel Comwell, Kolding og er forud gået af en 
fagdag samme sted (med særskilt tilmelding). 
Faglig konsulent Lars Kehlet fra FTF vil være dirigent på mødet. 
 
Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd, kreds Syddanmark har mulighed for at stille 
forslag til behandling / drøftelse på generalforsamlingen. Eventuelle forslag skulle 
være kredsen i hænde senest den 26.9.2017.  
Ved deadline var der indkommet to forslag til debat fra OUH og disse er vedhæftet 
som bilag. 
 
Beretningen er udsendt som en del af Kredsløbet den 25. september 2017 sammen 
med KB’s debatoplæg 
 



3. Sager til behandling 
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3.2 OK 18 
Indstilling: 

• At KB drøfter status for OK 18 
 
Sagsfremstilling: 
Drøftelserne vil tage afsæt i det fremsendte materiale til HB dagsorden. 
 
Hovedbestyrelsen har planlagt ekstraordinære HB møder tirsdag den 2. november 
samt onsdag den 6. december. Det vurderes aktuelt ikke der er behov for 
ekstraordinære KB møder da de to omtalte HB møder handler om yderlig 
prioritering i forhold til Sundhedskartellet og videre til Forhandlingsfællesskabet. 



3. Sager til behandling 
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3.4 HB dagsorden 

Sagsfremstilling: 
Hele KB dagsorden er tilgængelig på DSR’s Kongresforum. 
Under mødet vil de punkter formandskabet og KB ønsker drøftet, blive fremdraget. 



4. Økonomi 
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4.1 Forbrugsrapport 31.08.2017  
Indstilling: 

• At KB godkender forbrugsrapport pr. 31.8.201 
 
Sagsfremstilling: 
Kredschef Jan Villumsen vil under mødet gennemgå status på regnskabet pr. 
31.8.2017. 

Bilag – Syddanmarks økonomi pr. 31.8.2017 
 



5. Sager til orientering 
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5.1 Kandidatmøde kredsnæstformænd 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Til det forestående valg til kredsnæstformænd i kreds Syddanmark er der opstillet 10 
kandidater til de 4 poster. 
Disse 10 kandidater mødes torsdag den 5. oktober 2017 for at aftale vilkår og 
spilleregler i forbindelse med valget. 
Der vil desuden være en drøftelse af forløbet af det planlagte valgmøde mandag den 
30. oktober kl. 17.00 – 20.00. 



5. Sager til orientering 
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5.2 Regions- og kommunalvalg 2017 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med de forestående valg til kommunal- samt regionsråd har FTF og LO 
i samarbejde arrangeret 2 møder med regionspolitikere i henholdsvis Kolding og 
Odense. Invitationerne er vedlagt som bilag. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

FTF-Region Syddanmark og LO i Syddanmark indbyder til: 
 

Valgmøder 

FTF inviterer i samarbejde med LO til valgmøder i Kolding og Odense. 

Anledningen er valget til regionsrådet den 21. november. 

 
 

Onsdag den 1. nov. på Hotel Scandic, Kokholm 2 i Kolding, kl. 17 til 20. 

samt 

Torsdag den 9. nov. Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F i Odense, kl. 17 til 20. 

 

 

Alle opstillede partier i Syddanmark deltager med deres spidskandidater. 
Kandidaterne får to minutter til at præsentere sig selv og deres mærkesager. 
Herefter er debatten delt i tre temaer: Vækst, velfærd og sundhed, der 
indledes med et kort oplæg fra FTF eller LO-repræsentanter. 
 
 
Der er offentlig adgang til valgmøderne, men tilmelding er nødvendig:  
Kolding den 1. november: https://ftf.nemtilmeld.dk/108/ 
Odense den 9. november: https://ftf.nemtilmeld.dk/109/ 
 

Hvad laver Region Syddanmark egentlig? 

Region Syddanmarks hovedopgaver er sygehusvæsnet og den behandlende 
psykiatri, som lægger beslag på omkring 90% af regionrådets budget. 
Regionsrådet har desuden et overordnet ansvar for den regionale udvikling. 
 
Til arrangementerne serveres en sandwich el. lign. samt kaffe/te, øl eller vand. 
 

  
FTF-Region Syddanmark, Vejlevej 121,2, 7000 Fredericia.  

http://www.ftf.dk/syddanmark  E-mail: ftfsyd@ftf.net 
 
Formand LO Fyn, Helle Nielsen, Lumbyvej 11A 2. tv, 5000 Odense C 

tlf.: 6614 0415 – 2819 2738 E-mail: Helle@lofyn.dk  

 

https://ftf.nemtilmeld.dk/108/
https://ftf.nemtilmeld.dk/109/
https://webmail.sikkerportal.dk/owa/redir.aspx?C=S5VVgG-0kKcfz1Mt366rnDZd2Rq_mgbCuVuiZd-zGpf5ahbpETrUCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.ftf.dk%2fsyddanmark
mailto:ftfsyd@ftf.net
mailto:Helle@lofyn.dk


5. Sager til orientering 
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5.3 Trepartsforhandlingerne 

Indstilling: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering af status. 

  



5. Sager til orientering 
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5.4 Status på regionale forhandlinger 

Indstilling: 
• At KB tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering af status. 

  



5. Sager til orientering 
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5.5 Personalestatus på kredskontoret 
Indstilling: 

• At KB tager orienteringen til efterretning 
 
Sagsfremstilling: 
Der skal på kredskontoret ansættes 2 faglige konsulenter. I skrivende stund er det 
ikke muligt at oplyse navnene på begge, hvorfor der vil være en mundtlig 
orientering af Jan Villumsen på mødet. 



6. Henvendelser 
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6.1 Henvendelser 
• Der har været henvendelse vedrørende en artikel i beretning i blad 3/2017. 

vedlagt som bilag. 
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7. Politisk budskab ud fra dagsorden 
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8. Eventuelt 
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9. Punkter til senere dagsorden 
• Det nære sundhedsvæsen – opfølgning fra KB møde den 25.1.2016 
• KB’s arbejdsform - nedsættelse af en arbejdsgruppe der arbejder videre med 

KB’s arbejdsform? 
• Introduktion til nye medlemmer i KB (Louise G. Lehn) 
• FTF/LO organisering – løbende  
• Organisationsudviklingsprojekt – løbende  
• Opfølgning på kongressens beslutninger – inddragelse af medlemmerne 
• 2020 - planen 
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10. Evaluering af mødet 
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