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Referat arbejdsudvalget
mandag den 11. december 2017 kl. 17.00-19.00 hos 3F, Langelandsvej 3, Middelfart
Indbudte
Regionsformand, Niels Ole Beck

Mødt

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Ole Kjær

1.

Ej Mødt

X

Hovedbestyrelsesmedlem, regionsnæstformand, Gitte Ottesen

Organisationssekretær, Elna Johansen

Afbud

X
X

Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

X

Karsten Uno

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Godkendt.

3.

Særlige punkter til arbejdsudvalgets beslutning:
a.

 e centrale udvalg. Hvordan får vi dem sat i spil i forhold til hele regionen? Hvert af de centrale
D
udvalg skal lave 2 arrangementer i løbet af 2018. Tilbagemelding fra uddannelsesudvalget.
Elna: Var i tvivl om det var noget uddannelsesudvalget skal tage sig af. Jan sender navne på medlemmer til Elna.

b.

Udpegning af et medlem til det centrale udvalg. Jette Sørensen har trukket sig.
Her er tre forslag. Vi skal vælge den ene.
Birthe Lind. Social- og sundhedsudvalget. E-mail:birthelind@stofanet.dk.Mobiltelefon: 27 12 19 09.
Om mig: Jeg har for år tilbage været politisk aktiv, siddet i byrådgruppen og været formand for LO miljøudvalg, samt i AOF
bestyrelse. Jeg har også i flere år været AMR i plrjesektoren. På grund af privarlivets turbolens trak jeg mig ud af disse forpligtelser for ca. 10 år siden. Jeg er nu gået på pension og har igen fået overskud til at deltage politisk. Venligst Birthe Lind
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Connie Andersen. Social- og sundhedsudvalget. E-mail: chdandersen@bbsyd.dk. Mobiltelefon: 23 68 67 47.
Om mig: Hej Jeg er 58 år bor i en lille by Jels, i Vejen kommune sammen med min mand. Jeg har været faglig aktiv de sidste
25 år, jeg er i dag afdelingsnæstformand i FOA i Sønderjylland, hvor mit faglige hovedområde er social politik og arbejdsmarkeds politik. Uden for FOA har jeg en plads i RAR og i ankestyrelsen, som spiller godt ind i mit daglige virke. Jeg har
siddet i byrådet i to perioder op til kommune samlægningen, hvor jeg valgte ikke at stille op. Jeg har sat kryds i social- og
sundhedsudvalget, da jeg syntes vi bevæger os ud af en vej, hvor jeg til tider har svært ved at se mig selv i socialdemokratiet.
Hanne Winther. Social- og sundhedsudvalget. E-mail: hannewinther@thuromail.dk. Mobiltelefon: 53 38 27 37.
Om mig: Hej! Jeg har siden 1970 arbejdet som pædagog inden for døgnområdet,både fysisk-psykisk handicappede og de
sidste 10 år inden for psykiatrien,samt borgere med erhvervet hjerneskadede,har samtidig været tillidsmand for Socialpædagogerne ,og disse områder ligger mit hjerte nær,og jeg mener bestemt også at have et bredt indsigt i disse åmråder ,er også
bestyrelsesmedlem i SUK, som planlægger aftenskole undervisning for handicappede borgere . Det har altid været en stor
interesse at finde løsninger og bedre muligheder for de svageste i vores samfund ,og give dem en ordentlig livskvalitet. Med
venlig hilsen Hanne Winther
Niels Ole kontakter Connie først, derefter Hanne og sidst Birthe.

c.

Mødeplan for 2018
Skriv den nu ikke ind i kalenderen, da vi ikke ved om 3F kan have os.
Repræsentantskabsmøde den 21. april.
Signe og Lasse inviteres til mødet i februar.
(Planen ligger som bilag til bestyrelsesmødet).

d.

Tilbagemelding fra sommerstævneudvalget
Udsat.

e.

Hvem refererer fra hovedbestyrelsesmøderene. 6. december
Niels Ole.

4.

Regionsrådsvalget. Evaluering
Resultatet var forventeligt. Ikke gennemslagskraft.
Spidskandidat kommer ikke af sig selv. Alle kredse har haft mulighed for at indstille kandidater.
De 5 med flest stemmer går tilbage med 28.000 stemmer.
Skulle vi have sat os uden for konstitueringen?
Vi er tvunget til at få mest muligt ud af situationen.
Vigtigt at kigge på hvorfor vi har så mange listestemmer.
Vi har mistet 20.000 stemmer.
Skal vi have en ny spidskandidat næste gang?
Vi er nødt til at kigge på generationsskiftet.
Niels Ole udsender liste med valgresultatet.
Niels Ole gennemgik spørgeskemaundersøgelsen, der var sendt ud til kandidater.
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5.

Nyt fra regionsgruppen
Karsten Uno: Konsitueringen er delt op i flere led. Lige nu er vi i gang med udvalgsene. Derefter kommer andre, eksterne,
poster og sidst Danske Regioner.
Der nedsættes 9 udvalg. Vi skal have 2 pladser i hvert udvalg. Sundhedsudvalget og Nær Sundhed er udvidet til 11 medlemmer. Andre udvalg er reduceret til 7 medlemmer. Nogle steder har vi fået 3 i stedet for 2 pladser.
Vi har i alt 20 udvalgsposter. Alle, på nær én, har fået deres første prioritet opfyldt.

6.

Organisationssekretær
Møde for nye medlemmer i februar eller marts. Er der gode ideer til politiske konferencer?
Elna tager kontakt til de to medlemmer af udenrigspolitisk udvalg angående et arrangement.

7.

Regionskassereren
Jørgen: Formue: 720.000. Udgangen af året vil være ca. 600.000. Vi er tre der har overset der var moms på annoncer.
Det kostede mere end 100.000 kr. Vi har ikke fået tilskud fra København, som vi havde regnet med.

8.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer

9.

Eventuelt
Referat
Jan Salskov
sekretær
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