TR kollegiemøde d. 01.09.21 kl.11.15 – vi køber en salat
Mødet afholdes hos Sus Hartung, Njalsgade 26a, 2300 S. TLF: 609 44 123

TR-kollegiet: Kredsformand, tillidsrepræsentanter & repræsentant for JSR
Kredsbestyrelse: Kredsformand, tillidsrepræsentanter, repræsentant for JSR og generalforsamlingsvalgte medlemmer

Ekstraordinære emner:
Mødedeltager: Sus Hartung RH (formand), Mie Malene Nørgaard NOH (næstformand), Mette Anker RH (sekretær), Anne Knudsen AHH, Susan Gerlach NOH, Anne-Karen Refn AHH, Charlotte Moe HEH,
Rikke Karlshøj (kasserer) HEH
Afbud: Bornholm

10 min

Punkter til drøftelse

Information, drøftelse og konklusion

TR - valg

Orientering om valg og konstituering:
AHH: Anne Knudsen, Malene Bergmann og Signe Kaae og Natasja Munk er suppleant.
RH Sus Hartung, Mette Anker og Charlotte Findinge er suppleant.
HH Rikke Karlshøj, Lise Kousgaard, Olivia Hess Petersen suppleant.
NOH Mie Malene og Susan Gerlach, ingen suppleant.
Bornholm ingen opstillet.
CIMT Louise Wamberg
Jordemoderuddannelsen KP ingen opstillet.
Kredsen konstituerer sig ved næste bestyrelsesmøde.
Feedback til den seneste ’Jordemoderkaffe’. Opfordres til at orientere kolleger om konceptet og sidste udsendelse
som handlede om løn med Klaus Groth Andersen og Mette Rotesan!
Sus orienterer om Jordemoderforeningens nye strategi projekt: normberegningsregnskab
FEA er forlænget - på AHH er det ikke ændret. På NOH og RH gives det for en ny måned ad gangen.
Der er fortsat stor mangle på jordemødre. På AHH mangler 30 jordemødre og på RH mangler 15 jordemødre.
Vi beslutter, at vi vil forsøge at forlænge fastholdelsestillægget indtil vi er det antal jordemødre vi skal være.

Godkendelse af DO
Referent
Mødeleder
Godkendelse af referat

10 min

Jordemoderkaffe (orientering)

30 min
10 min

Nyt normberegningsredskab
Eventuelt

Kommentarer vedr. dagsorden
Mette Anker
Sus Hartung

Kredsbestyrelsesmøde d. 12.08.21 kl. 11.45 - 15.00
Ekstraordinære emner:

Mødedeltager: Sus Hartung (formand), Mie Malene Nørgaard (næstformand), Mette Anker (sekretær), Anne Knudsen, Dina Illeris, Pernille Duedahl Hjort, Susan Gerlach, Rikke Karlshøj, Anne-Karen Refn,
Charlotte Moe
Afbud: Bornholm,

15 min

Punkter til drøftelse

Information, drøftelse og konklusion

Godkendelse af DO
Referent
Mødeleder
Godkendelse af referat

Kommentarer vedr. dagsorden
Mette Anker
Sus Hartung
Kommentarer vedr. referatet Nej

Orientering fra Kredsformand

Virtuel HB møde med præsentation af normberegningerne ved Annemette Schroll. Normberegningen er meget
kompleks og Sus opfordrer bestyrelsen til at dykke ned i materialet på kredsens strategidage til januar 2022 og vi
inviterer AMS til at gennemgå materialet sammen med os.
HB møde 16. & 17.09.21 – hold øje med DO og meld eventuelle kommentarer til Sus.
Overblik over feriereglerne, der er udgået information fra HR afdelingerne om restferien. Sus spørger sekretariatet i en
fællesmail.
Sus orienterer om samarbejde med næstformanden (øremærket barsel, artikel og kongresforslag – samt præsentation
af Sus oplæg til HB mødet (akutfondsmidlerne betale for KB formands deltagelse i KB møderne).

45 min

Kredsbestyrelsens interne samarbejde

10 min

Medlemsaktiviteter

Erstatningssager ifm. COVID-19 vaccination – der på går i øjeblikket juridiske drøftelser om senfølger fra personalets
senfølger ifm. vaccination om disse skal betragtes som patienter eller personale – og hvilken kasse, der er ansvarlig for
erstatning.
Årshjulet gennemgås af Mette, Pernille vil prøve, at tilrettet årshjulet så det er i kronologisk rækkefølge.
Budgetgennemgang – budget er medsendt DO og accepteres.
Strategidage – Susan finder et sted og prøver at bestille til den 12+13 januar & MM og Sus laver udkast til planlægning.
Planlægning af medlemsaktiviteter?
Region Hovedstadens Facebook – hvordan går det?
Generalforsamlingsvalgtes roller & aktiviteter Dinah, vil gerne være med til så meget som muligt, aftaler at der
fremover skal være et punkt på DO som hedder ’studerende’
Sundhedsudvalget dagsorden og referater – hvem tager den opgave? Mette Anker tjek Sundhedsudvalgets DO så vi
er orienteret om drøftelser på vores område. Pernille Duedahl tager Regionsrådmødernes DO
Regionsrådsudvalg – tjekker om der er relevante emner som vedrører vores område.
Kulturen i svangreomsorgen 13.10. Deltagelse koster 500 kr. Kredsen beslutter, at sende kredsformand, næstformand,
sekretær og kasserer afsted til arrangementet. Kredsen betaler deltagergebyret. Bekoster selv transportomkostninger.
Medlemsmøde 1. november 2021 – Hver billet koster 200 kr. Aftaler at udlodde 32 pladser – fordelt på de 4
fødeafdelinger i regionen + til de medlemmer, som ikke er regionalt ansatte. Deltagere betaler selv transportudgifter –
de kan evt. ansøge deres afdeling om tilskud til transport
Organisering af medlemsaktiviteter
Arbejdermuseet koster ca. 2.500 kroner – vi betaler kun for aktive medlemmer – lige over 2.000. Vi genovervejer dette
medlemskab til næste år.
Mød Kredsbestyrelsen på Arbejdermuseet: finde dato 7/10 kom og mød din kredsbestyrelse – indkald på Outlook lav
plakat (mig). Aftalte dette ved mødet men det er i mellemtiden blevet aflyst. Der vil derfor kun blive afholdt ordinært
kredsbestyrelsesmøde den 7/10 og indkalder via outlook.

15 min

Forhandlinger med Regionen

30 min
5 min
5 min

Regionrådsvalg
Politisk
Planlægning af strategidage

15 min

Evt.

Tilbagemelding vedr. ulempeydelserne mangler. Kredsen er enige om at Sus går videre med at arbejde på at
ulempeydelser også weekend tillæg skal være jordemødrenes eget valg om det skal være eget valg.
CHRU har ikke indkaldt til møde endnu. Sus tager kontakt til Klaus Groth Andersen
Sus giver feedback.
Hvem vil tage ansvar for de forskellige opgaver i forbindelse med planlægningen?
Jordemoderforeningens strategi
Bæredygtigt arbejdsliv
Livsfasepolitikker
Lønkomiteen
OK24

Send mødeindkaldelser til KBS. møder husk i fremtiden at vedhæfte dagsordenen.

