Referat kredsbestyrelsesmøde 13. januar 2021

Mødet blev afholdt virtuelt
Tilstede: Birgit Plough (formand) Sus Hartung (næstformand) Mie Malene Nørgaard (kasserer) Mette Anker
(sekretær) Susan Gerlach, Charlotte Moe, Rikke Karlshøj, Anne-Karen Rafn Christensen, Mette Rotesan.
Mødet blev afholdt i forlængelse af vores strategi ”dag” – som skulle have været afholdt som to
sammenhængende dage på Bornholm, men de blev aflyst pga. Corona nedlukning.

Ordstyrer: Birgit Plough
Referent: Mette Anker

Vores planlagte generalforsamling flyttes fra den 28/4 til den 19/5 – vi afholder samme dag
kredsbestyrelsesmøde. Selve generalforsamlingen er planlagt som et frokostarrangement. Charlotte Moe
har booket lokale i Herlev – nøjagtig adresse og tidspunkt følger – dagsarrangement afprøves i år med
henblik på at vurdere, om det kan tiltrække flere medlemmer til generalforsamlingen.
Da vi havde drøftet omstændigheder omkring generalforsamlingen, blev følgende emner drøftet:
Kredsbestyrelsens struktur – bl.a. at der er formandsvalg i løbet af foråret. Der kommer til at ske ændringer
i bestyrelsen da Mette Rotesan stopper med udgangen af februar – i stedet indtræder suppleanten, indtil
Malene Berggren er tilbage fra barselsorlov.
Derudover drøftede vi politisk strategi for vores arbejde i regionen. Der var desuden drøftelse om vores
forbrug af tid. I vores region dækker vi 1/3 af fødsler i DK og vi gives samme vilkår som kredsbestyrelser har
andre steder i landet. I vores kreds er der imellem 500 og 600 medlemmer – vi mener at der bør justeres på
vores mulighed for evt. at afholde flere kB møder end de planlagte 5(6) årlige møder – eller at der på anden
vis skal tages hensyn til at vores arbejdsbyrde er større end i de øvrige regioner.
Efter overgangen til AC er der ingen repræsentation af jordemødre i andet end de lokale MED systemer.
Dette gør sig også gældende for Ergo og Fys. Det er ad flere omgange bragt videre til JF – og Klaus Groth er
på sagen.
Vi drøftede OK 21 – hvordan vi skal involvere og aktivere medlemmerne. Meget er endnu uvist i forhold til
Covid-19 – om de f.eks. bliver muligt at afholde møder/demonstrationer/OSV. Vi drøfter dette nærmere
ved vores næste KB møde som ligger den 11/2.
Mødedatoer for kredsbestyrelsesmøder: Se vedhæftede årshjul

