Kredsbestyrelsesmøde d. 10.08.20 kl. 10.00-15.30

Mødet afholdes hos Mette Anker, Marstalsgade 55, 2100 Kbh. Ø. TLF: 51 92 91 19
Kredsbestyrelse: Kredsformand, tillidsrepræsentanter og repræsentant for JSR

Mødedeltager: Birgit Plough (formand), Sus Hartung (næstformand), Mette Anker sekretær , Mie Malene Nørgaard ( kasserer ), Susan Gerlach, Mette Rotesan, Charlotte Moe, Lise Kousgaard, , Kirsten Hasman & Fie
Engelbrecht. Lærke ( JSR )
Afbud: Mie Malene og Lærke

Punkter til drøftelse

Information, drøftelse og konklusion

Forhandlinger med Regionen

Forhandlinger med Regionen – opsamling – mangler feedback fra Lene.
o
Kaffemøde den 26/8/20: Rekruttering- strategi i forhold til argumenter, hvem deltager? Mødet er kommet i stand fordi HR har inviteret.
Sidste år, da vi indgik den regionale FEA aftalen, aftalte vi, at der som led i det fremadrettede arbejde, skulle drøftes lokalløn for
jordemødre i regionen og at en aftale om normreduktion skulle undersøges – derfor er mødet den 26/8 blevet til. Følgende deltager:
Mette R, Mette Anker, Sus Hartung,
o
Møde om hjemmefødselsordningen – 28/8 - har vi nyt? hvem deltager? Dorte Dahl har sendt en invitation, og har udvidet mødet – der
skal også tales om regionalt tillæg til hjemmefødselsgruppen. Birgit spørger om hvilke sanktionsmuligheder har vi efter fase to
forhandlinger? Hjemmefødselsjordemødrene skal ikke længere arbejde på en anden afdeling end deres stam afdeling, i stedet overgive
man den overflyttede fødende til en jordemoder på den aktuelle afdeling. MR bemærkede, at der er blevet justeret i ordningen i løbet af
sommeren så der f.eks. ikke nødvendigvis er én jordemoder på kald fra hver fødeafdeling som ellers lå i den oprindelige aftale, og hun
påpeger at det bliver svært at lave ordentlig opgørelse efterfølgende.
o
Kommunikation politikere?
Birgit foreslår at vi efter mødet den 26/8 har grundlag for at kunne samle diverse og konstruere et brev til politikerne.
•
Har vi styr på arrangementet? Der er bestilt lokale – Sus og Mette A bestiller mad
•
Lokale, forplejning, dirigent? Gave til oplægsholder Vi spørger en egnet deltager (f.eks. Lotte Steenberg) Birgit sørger for gave.
•
Hvor skal vi holde KB før GF Sus og Mette A finder lokale til KB møde.
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Kommentarer vedr. dagsorden
Mette Anker
Birgit Plough
Kommentarer vedr. Referatet – Referatet fra KB mødet den 28/5 er godkendt
•
Maria Hassing har valgt at fratræde sin post som GF valgt. Henny Jensen har også trukket sig fra posten, og der er således ingen generalforsamlingsvalgte,
hvorfor der ikke afholdes særskilt møde i det regi.
•
TR-situationen på Bornholm. Birgit har skrevet til alle jordemødre på Bornholm med opfordring til at stille op som tr. Desværre har ingen har svaret på denne
henvendelse. Sus spørger om Bornholm jordemødrene kan bruge TR på RH, da de Bornholmske jordemødre jævnligt er på RH mhp. kompetenceudvikling.
Birgit fastholder dog, at det er formanden, som tager sig af de evt. problemer der måtte opstå på Bornholm. Situationen er uafklaret.
•
Skrivelse til AC om Tr vilkår, forhandlingerne med Regionen er endnu ikke genoptaget. Kommunikationsgruppen har lavet et oplæg – Birgit påpeger at der er
nogle fejl – og hun siger i øvrigt at MED aftalen er forældet - ikke revideret i > 10 år. Vil skubbe på at få gang i forhandlingerne igen mhp at få en ny MED
aftalen – Sus eller Mette R retter skrivelsen til – de vil også forsøge at ’slanke’ skrivelsen. Når dette er gjort, vil de sende det til kredsbestyrelsen.
•
Vi diskuterer om man stiltiende billiger noget der er skrevet ud til TR kollegiet, med mindre man aktivt gør indsigelse. Fie minder os om at vi skal huske at sætte
op til autosvar på vores mail, når vi er på ferie eller andet – Mette R opfordre til at man husker at sætte dato på svarfrist på en evt. skrivelse så man kan nå at
gøre indsigelser.
Uden for dagsorden
Vi diskuterer brevet som blev sendt vdr. Situationen i regionen – som bl.a. omhandlede fordelingen af fødsler. Brevet har skabt en hel del røre på Herlev, det blev
modtaget som endnu en udstilling af, at det går dårligt på Herlev. Vi enedes om at kommunikationen imellem os skal være knivskarp – og det er igen vigtigt at slå fast,
at vi skal melde tilbage på diverse skrivelser, hvis vi har indsigelser – samt at der skal være en overkommelig svarfrist.

KONGRES

•
•
•
•
•

Har vi forslag? Forslag om at kredsformand +TR samtidig burde kunne få akutmidler MR stiller et forslag.
Sus stiller spørgsmål om kontingent – vil muligvis stille et forslag om at kontingentet skal sænkes.
MA stiller måske forslag om evt. at karensperioden skal ophøre
Kongresforberedelse hvornår og hvordan – Vi inviterer de delegerede til møde den 28/10 – i forlængelse af KB mødet
Optælling af meldte delegerede evt rekruttering – Birgit vil lave en optælling og give os besked så vi kan få samlet det rette antal.

VALGMØDE

BP moderator – andre interesserede? Birgit er moderator

TR vilkår

•
•
o

TR videreuddannelse

o

Tilmeldingsfrist den 16/8

o
o
o

Hvor
Hvordan Udvalget (Mette R, Susan, Mette A) har råderum til at lave et oplæg og bestiller sted – evt. på Bornholm og forsøger at afholde
medlemsmøde lokalt på Bornholm samtidig.
Indhold Dette punkt blev ikke drøftet i dag

•

Hvad har vi lært?

•

Hvordan kommer vi videre? Vigtig pointe er, at vi fremadrettet skal afvise at forhandle under ferie. I de tilfælde hvor der ikke er lavet

STRATEGIDAGE

Erfaringer FEA

o

Tillidsrepræsentanternes funktionstillæg & vilkårsaftale; Vi har en drøftelse af TR-vilkår – forhandlingerne, på baggrund af vores
henvendelse til AC, er endnu ikke genoptaget.

Transport ? de fleste er tilmeldt

aftaler rettidig, og TR, på den pågældende arbejdsplads er gået på ferie, skal forhandlingerne overgå til formand eller næstformand. I
øvrigt er der i TR-kollegiet en generel holdning til, at emnet ’FEA’ burde have været på plads længe før sommerferien, og at det burde
have været forhandlet regionalt.
Kommende medlemsaktiviteter

•

Valgmøde næstformand 10/8

•

GF 17/9

•

Kongresforberedende møde 28/10? Vi aftaler at datoen fastholdes, og at de delegerede samles. Lokalt kan der afholdes klubmøder for
de lokale delegerede således at evt. forslag til kongressen kan drøftes og stilles – vi drøfter de nærmere detaljer på næste KB møde (17/9)

HB notat

•

Formentligt ikke udkommet, kommentarer eftersendes ekstraordinært HB møde 27/8

Flg. emner kan drøftes

•
•
•
•
•

Kommende planlægning af medlemsaktiviteter MR har inviteret de delegerede på Hvidovre til et klubmøde, hvor også Lis Munk deltager.
Politisk dagsorden – bæredygtigt arbejdsliv – rekruttering & fastholdelse; Oplæg for 6 pkt.’er: Sus & Mette
Livsfase politikker formuleret og implementeret. Gravidpolitik, seniopolitik, fravær af familiemæssige årsager, ligger i personalepolitikken
som fravær af andre årsager ( BP )
Fast årligt møde med ledelserne?
Fast årligt møde med regionsdirektøren

•

Studietur til Jylland – måske i forbindelse med vores næste strategimøde?

•

17/9 KB – Sus og Mette A finder lokale vi starter kl. 12 og går direkte videre til GF

Kommende møder

Eventuelt

•

28/10 KB

•

9/11 KONGRES

•

mødekadence 2021 – Birgit har rykket for datoer HB møder i 2021

