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Referat Arbejdsudvalget
mandag den 30. januar 2017 kl. 17.00-19.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

1.

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Arbejdsudvalgsmedlem, næstformand, Margot Torp

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Afbud

Arbejdsudvalgsmedlem, Lene Thiemer Hedegaard

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X

Organisationssekretær, Elna Johansen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Gitte Ottesen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige pubkter til arbejdsudvalgets behandling
a.

Der er valgudvalgsmøde er umiddelbart efter dette møde.
Er der nogle punkter i synes vi skal tage op. Det sidste referat er på hjemmesiden kodeord rosenvalg.
Hvad er vores budskab for valgkampen?
Poul-Erik og Niels Ole skal til Korsør på kursus for spidskandidater i kommende weekend.
Niels Ole og Poul-Erik er i gang med at undersøge valgsamarbejde. I første omgang SF.
Vi skal vise vi har en anden politik end DF. Forskellen på dem og os skal være tydelig.

Ej Mødt
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b.

 U-oplysningsmidlerne for næste år, som vi lægger ud til regionernes administration i 2017,
E
i stedet for at kredse kan søge direkte ved partikontoret. Bilag 1.
Jørgen vil du kigge på hvordan vi ønsker at modtage ansøgningerne?
Jørgen har lavet et oplæg ansøgning. Udsendt som bilag. Skal godkendes på partikontoret når vi er enige om oplægget. Udover kredse og DSU bliver partiforeningerne også nævnt i oplægget.
Niels Ole har diskuteret med Christel, hvordan vi kan bruge midlerne i valgkampen. Christel er gået i tænkeboks.

c.

Udpegning af en til at sidde i udvalget vedrørende indstilling til opstillingsregler til EP-valget
Niels Ole er udpeget.

d.

Orientering om de to studentermedhjælper.
De først arbejdsopgaver:
Niels Ole: Ny ansat. De to medhjælpere har fået opdelt regionen imellem sig. Foreløbig er der 12 der kan tage ud. Vi
har sagt ja til at komme 4 gange om året, og skal efterfølgende evaluere.
Efter hvert arbejdsudvalgsmøde skal vi sende et lille nyhedsbrev ud.

e.

Opfølgning på valg programskrivning:
Jan Salskov: Vil du lave et overblikspapir på hvilke emner du har fået ind.
Jan fremlagde det foreløbige program, som var sat flot og overskueligt op. Der er nu forslag til Sundhed, Det
grænseoverskridende samarbejde, Regional erhvervsudvikling, Yderområderne i Region Syddanmark. Der er lavet to
forskellige forslag til det personalepolitiske afsnit. (Hvem ser på det?) Jan Salskov mangler at høre fra Psykiatriudvalget. Bente Gertz bliver bedt om at lave ety oplæg.
Udvalget bad Margot kontakte Pierre mhp. et afsnit om vores ligestillingspolitik.
Når det endelig udkast er klar laver Jan en nummereret udgave til kredsene, så det er nemt at komme med ændringsforslag.

f.

Årshjulet
Intet nyt. Jan se der årshjul ud før næste møde.

4.

Nyt fra de centrale udvalg
a.

 er skal udpeges nye/ genudpegning af medlemmer til centrale udvalg.
D
Orientering om procedure vedrørende udpegningen.
Se bilag 2. Hvilke udvalg er der.
Niels Ole sender materiale til Jan til udsendelse til alle, om at udtrykke ønsker om at være med i et centralt udvalg.
Margot orienterede om projekt Helga netværket, der gerne skulle sikre flere kvindelige kandidater. Se vedhæftede
program for opstartsmødet. Regionalt bliver der flugt op med regionale deltagere fra Helga og andre kandidater fra
Syddanmark.

R E G I O N

S Y D D A N M A R K

Regionsformand Niels Ole Beck, Revlingevej 3, 6800 Varde – nielsolebeck@mail.dk – Tlf. 75 22 54 46 – Mobil 21 78 67 43

5.

Nyt fra regionsgruppen
Poul-Erik: Hele direktionen er udskiftet på Sygehus Sønderjylland. Aabenraa er langt fra færdigbygget. Der skal ansættes
2 nye direktører i regionshuset. Præhospital: Beregninger på betalinger efter BIOS trækker ud. Faaborg: Der kommer en
ambulance i området i stedet for en akutbil. Har i Belgien set droner med hjertestartere.

6.

Organisationssekretær. Kandidatkurserne
Niels Ole forklarede om det første kursus, som afholdes i Svendborg og Aabenraa.

7.

Regionskassereren
Jørgen: Overskud 2016 5.886 kr. Resultat 954.401 kr.

8.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Niels Ole: Svendborg har spurgt om efterspurgt om kredsenes blade kan lægges på hjemmesiden.
Vedtaget.

9.

Eventuelt
Der blevet drøftet af udsende nyhedsbrev efter hvert møde. Sættes på dagsortden til næste møde.
Næste møde: 21. februar.
Referat
Jan Salskov
sekretær

