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Referat Arbejdsudvalget
tirsdag den 21. februar 2017 kl. 17.00-19.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Arbejdsudvalgsmedlem, næstformand, Margot Torp

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Afbud

Arbejdsudvalgsmedlem, Lene Thiemer Hedegaard
Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X
X

Organisationssekretær, Elna Johansen
Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X
X

Hovedbestyrelsesmedlem, Gitte Ottesen

1.

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Nye punkter: 3 G og H.
Nyt punkt under Regionskasserer: Lønkrav.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige pubkter til arbejdsudvalgets behandling
a.

Politiske fokuspunkter til regionsvalget. Herunder den præhospitale indsats.

b.

 et er muligt at sende 5 personer til regions spidskandidatskursus i Middelfart
D
søndag den 18. marts. Det omhandler kampagnestrategier og -planlægning
Valgudvalget deltager.

c.

Dagsorden til repræsentantskabsmødet
Dirigenter: Mads og Lisbeth, som sidste år. Niels Ole spørger.

Ej Mødt
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På valg er: Næstformand, Margot Torp, kasserer: Jørgen Wedel – begge genopstiller. Niels Ole Beck spørger Lene
Thiemer om hun genopstiller.
Revisorer genopstiller. Revisorsuppleanter: Niels Ole spørger dem der sidder nu om de genopstiller.
Kontingent: Uændret. Partiskat: Uændret.

d.

Opfølgning på valgprogramskrivning
Arbejdsudvalget læser programmet igennem. Sender kommentarer til Jan senest på fredag den 24.2.

e.

Årshjulet
Jan S. har udsendt. Der er foretaget nogle få datoændringer.

f.

En opgave for hovedbestyrelsesmedlemmerne i Vejle Nord den 15 marts
Nogle bestyrelsesmedlemmer i Vejle Nord vil ikke arbejde for deres egen folketingskandidat. Niels Ole deltager og
forklarer, hvad partiets politik er på området.

g.

Spidskandidatmøde i Region Syd
Vi har brug for at tale med de kommunale spidskandidater, så vi trækker på samme hammel i valgkampen. Partikontoret arbejder på et koncept. Satser på et møde i starten af maj måned.

h.

Organisationsmøde med partiets organisatoriske ledelse
Forslag om slut april/start maj. F.eks. Tirsdag den 9. maj. Niels Ole undersøger om det kan lade sig gøre.

4.

Nyt fra de centrale udvalg
I gang med ansøgningsrunde mhp. at finde interesserede personer til de centrale udvalg. Foreløbig har over 100
ansøgere vist deres interesse.
Principprogram: En runde med kritik/kommentarer af de mange forslag er afsluttet..
Bl.a. i Aabenraa har der været et godt møde, med god opbakning. Dugene har fungeret fint efter hensigten. Der
har været diskuteret politik i organisationen. Nu skrives det hele sammen. Og den 23.4. lanceres et udkast til et nyt
principprogram, som så skal drøftes frem til kongressen.
Ligestillingsudvalget har fået etableret HELGA netværket. Der er 90 tilmeldte til et opstartsseminar den 24./25.
februar på Metalskolen i Jørlunde. Der følges op med et endags seminar den 19. eller 20. maj i Vejle. Ligesom der
laves regional opfølgning efter behov. Her vil andre kvindelige kandidater også kunne deltage.

5.

Nyt fra regionsgruppen
Poul-Erik Svendsen (PES) orienterede om at han har foreslået, at der bliver meldt ud, at der går fremad med Ambulance
Syd. Der er nu 65 flere reddere end da Regionen overtog opgaven. Der er flere paramedicinere og et bedre beredskab end
tidligere. Beredskabet skal kunne klare epidemier. PES vil gerne at det fortælles, at vi har et godt beredskab nu. Det har han i
høj grad været bannerfører for at få etableret.
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PES orienterede om at nogle kommuner forlanger at man opgør responstiden på postnummer. Det kæmper han for at de
skal få, da regionen har tallene. Så må man tage de svære drøftelser omkring den meget forskellige responstid. Hvis alle
områder skal have beredskab på 7 min. skal der være to beredskaber alle steder og det bliver meget dyrt.
Karsten Uno påpegede, at vi har brug for at fortælle de positive historier.
PES skal ud på en ambulancestation inden 1. maj. Jan Salskov tager med og fotograferer.

6.

Organisationssekretær (afbud)
Lige nu kører kun kandidatkurserne. På Fyn er der 48 tilmeldt og i Åbenrå er 80 tilmeldt.

7.

Regionskassereren
Jørgen Wedel (JW) orienterede om, at han har fået regionsrådsmedlemmernes partiskat for 2016. Kassebeholdningen
er nu godt 1,7 millioner. To kredse mangler at sende tro- og love erklæring, der er afgørende for at 10.000,- er tilgået dem
legalt. Hvis ikke de erklæringerne kommer med det samme, må pengene betales tilbage.
I modsætning til tidligere bliver EU aktivitetsmidler nu lagt ud regionalt. Syddanmark har fået godt 89.000 til EU-arbejde. Det budget vi har sendt over er blevet godkendt. De fleste midler bruger på to stormøder i regionen og et formøde til
Billehavearrangementet. Der er også en pulje som kredsene kan søge midler fra til EU aktiviteter inden 1.6.17. Der er lavet en
særlig ansøgningsformular.
DSU Fyn har søgt om penge til påskekursus. De kan bruge op til 10.000 kr. mod kvitteringer.

a.

Lønkrav

Der er opstået en problematik om ansættelsesvilkår i forbindelse med studenteransættelsen. Niels Ole beder partikontoret
tage kontakt til den pågældende.

8.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Intet nyt.

9.

Eventuelt
Næste møde 20. marts.
Referat
Jan Salskov
sekretær

