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Referent:
Maria Vittrup

1. Valg af dirigent
Kredsbestyrelsen peger på Lene Laustsen.
-

Godkendt

Tilkendegivelse af lovligt varsel og indkaldelse af generalforsamlingen?
- Godkendt

2. Kredsformandens beretning
Årsberetning Jordemoderforeningen kreds Nord 2020
Kære Medlemmer i kreds Nordjylland
Endnu et år er gået, og et særligt et af slagsen har det været. Der er sket en hel del ændringer i
Jordemoderforeningen både lokalt og centralt og der er sket ændringer i den måde vi forsamles på, når vi
kan forsamles i det hele taget.
Umiddelbart efter sidste generalforsamling blev der valg ny formand for Jordemoderforeningen. Den 30.
august drog den nordjyske delegation af jordemødre afsted for at sige farvel til Lillian Bondo og goddag til
Lis Munk.
Formandsskiftet har medført mange forandringer, som vi også har fået lov at sætte en tydeligt nordjysk
præg på.
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I september havde kredsformanden et møde med regionsdirektør Christian Boel. Christian Boel ved fra
hans tid i region Midt meget om fødeområdet og er meget interesseret i dette. Mødet var en mulighed for
at fortælle om de nordjyske forhold og hvad vi synes er vigtigt. Vi talte især om vores
distriktsjordemoderordniger, de ting vi gør særligt heroppe, blandt andet vores sårbarhedsscreening og om
vores placering i sygehusets systemer, der nogle gange volder udfordringer.

I oktober holdt vi det årlige medlemsmøde på Kunsten. Alle pladser var taget med desværre dukkede ikke
alle op. Lidt ærgerligt, men vi havde en rigtig god og spændende aften, hvor vi blev introduceret til Dea
Trier Mørchs liv og værker.
Hen over efteråret startede vi også op med at holde møder i det lokale AC-fællesskab. Følelsen af at være
velkommen var stor og vi har så meget tilfælles med de organisationer vi nu arbejder sammen med.
I februar deltog Lis Munk i et kredsbestyrelsesmøde, der efterfølgende ledte over i et møde mellem Lis,
kredsformanden og regionsrådsformand Ulla Astman. Det var et virkeligt konstruktivt møde og det skal
nævnes at vores kredsformand sidst var til møde med Ulla Astman, da vi kæmpede for at bevare vores
ansættelse udenfor sygehusene i 2008.
På mødet diskuterede vi især perspektiverne ved at bruge jordemødre i hele vores arbejdsfelt, for på den
måde at fastholde jordemødre i hele deres arbejdsliv, på de nordjyske fødesteder. Vi snakkede også om
vigtigheden i at bevare alle regionens fødesteder, hvilket Ulla Astman bakker 100 % op om. Et tredje punkt
der fyldte i dialogen, var barselstilbuddet i regionen, samt udfordringerne i at lave nye sygehuse uden plads
til dette tilbud. Vi berørte også mange andre spændende emner og mødet var på alle måder relevant.
I forhold til hovedbestyrelsen var foråret præget af at vi både har fået ny formand og ny direktør. Alt er
åbnet op og vi, både kredsformand og kredsbestyrelsen, har været aktive deltagere i at finde foreningens
nye ben. Dette arbejde har fortsat hen over sommeren med valg af ny næstformand og forberedelse til
kongressen med udarbejdelse af jordemoderforeningens nye strategi.
I marts ramte Coronakrisen. Der blev trukket et godt læs her i det nordjyske i form af udarbejdelse af
retningsgivende dokumenter til ex. håndtering af coronakontingent, brug af studerende på fødegangen osv.
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Vi kom til at arbejde tæt sammen (på afstand) i kredsbestyrelsen, så vores holdninger til især
hjemmefødsler blev samstemte og vi kunne ændre det undervejs, hvis vi blev klogere eller situationen
forandrede sig.
Vi har fået meget taletid i pressen, både i forhold til corona, hjemmefødsler, barselstilbud, antal af fødsler
og meget mere. Vi er heldigvis blevet nogen medierne kontakter for input, senest i forbindelse med det nye
pensionsudspil fra regeringen.

Internt i kredsbestyrelsen er der i det forgangne år også sket en del ændringer. Vi har skulle vælge ny
kredsformand med to kandidater som opstillede til posten. Trine Rusholt, Sara Amorsen og Maja Arendal
gik på barsel, Lærke Bonnerup, der igen var tilbage fra barsel afløste Maja, imens Mia Bruun blev afløst af
Pernille Kollerup der netop er vendt tilbage fra barsel.
Tak for indsatsen i det forgangne år til Kredsbestyrelsens medlemmer og en særlig tak til Lene og Marie for
indsatsen.
Desuden kan nævnes langtrukne lokallønsforhandlinger, der blev flyttet fra fælles regionale forhandlinger
til lokale forhandlinger med gode resultater.
Internationalt jordemoderår 2020 har ligget som en latent reminder om at fokusere på arbejdsmiljøet og
det gode jordemoderliv, ikke blot pga. corona-pandemien men fordi arbejdsmiljøet spiller en væsentlig
rolle i om vi bliver slidt eller kan fortsætte i faget. I lyset af dette agter jordemoderforeningen at have fokus
på netop arbejdsmiljøet og særdeles natarbejde.
Ligeledes spiller organiseringen af fødeområdet en væsentlig rolle ift. vores arbejdsmiljø, arbejdsglæde og
bevarelse af vores selvstændige virksomhedsområde.
Kredsbestyrelsens arbejde for den kommende periode vil derfor centrere sig om en 3 punkts plan:
-

Fokus på natarbejde og det gode jordemoderliv

-

OK21 forberedelser

-

sikring af jordemødrenes repræsentation i MED-systemet

Mødeaktiviteten i 2020 begrænses af Covid-19 restriktioner. Det kan få konsekvenser for medlemsmødet
2020 og Kongressen i november. Dette skal vi nok sikre os at holde jer alle opdaterede på.
Med dette vil jeg slutte beretningen
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Kredsformand Diana Kjærulff

Årsberetningen godkendes.

3. Godkendelse af årsregnskab
Bemærkninger til årsregnskab fra Kritisk revisor Annemarie Espensen:
-

Brugt mindre end budgetteret

-

Kritisk revisor påpeger forkert saldo til medlem efter årsmødet sidste år. Dette reguleres i næste
års budget.

-

Nogle penge er bogført på forkerte konti. Pengene passer dog.

-

På næste års budget kommer to poster fra i år: den til medlem fra årsmødet samt bilag fra
december sidste år, der først blev sendt til revisor efter skæringsdato

-

Et samlet overskud på 6.156,29

-

Regnskab GODKENDES

Valg af kritisk revisor:
Annemarie Espensen ønsker ikke at genopstille.
Nanna Bergmann stiller op og godkendes.
Budget for kommende år. Her skal tages højde for vedtagelse af forslag om honorering af
generalforsamlingsvalgte.

4. Indkomne forslag
Ingen modtaget fra medlemmerne ved fristen.
Kredsbestyrelsen indstiller til drøftelse af:
a. Medlemsbetaling ved udeblivelse fra medlemsmøder og Generalforsamling uden afbud.
Det er set flere gange, at et stort antal medlemmer udebliver til eks. omkostningstunge medlemsmøder.
Det efterlader os med udgifter til mad og forplejning, der ikke gøres nytte af. KB ønsker, at
medlemsbetalingen indtræder, hvis man ikke melder afbud eks. 24 timer før eller finder en anden til at tage
sin plads.
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Forslag og kommentarer fra medlemmerne:
- Koster 20,- at melde sig til.
- Regningen går til dem, der ikke melder afbud – men man skal have lov at melde afbud
samme dag ved akut sygdom.
- Man betaler ikke det fulde beløb, men en mindre bøde (eks. 150,-).
- Skriv ud en uges tid i forvejen, så medlemmerne bliver mindet om det, og derfor kan
melde afbud hvis det ikke passer.
- Vigtigt at tage forbehold for, man kan blive syg – også på dagen.
- Færre vil melde afbud, hvis man gøres bevidst om, at der er en udgift forbundet med det.
Medlemmerne kan glemme, kredsen har en udgift, fordi de ikke selv har.
- Hvordan skal pengene indhentes? Pengene skal jo direkte til jdm.foreningen.
- Der er forskel på at udeblive og at melde sig syg / melde afbud.

Forslag til afstemning:
Når et medlem af Jordemoderforeningen udebliver uden afbud fra et medlemsmøde som det har
tilkendegivet deltagelse i, vil medlemmet kunne hæfte for betaling af sin kuvertpris, hvilken fastsættes af
kredsbestyrelsen ud fra hensyn til arrangementets pris. Medlemmet kan videregive sin plads til et andet
medlem, der ønsker at deltage, hvilket meddeles kredsformanden.
- Forslaget enstemmigt VEDTAGET med 19/19 stemmer. Beslutningen tilskrives
kredsvedtægterne.

b. Honorering af generalforsamlingsvalgte kredsmedlemmer af kredsens egen beholdning.
Tillidsmænd honoreres, generalforsamlingsvalgte honoreres ikke; for dem er KB-arbejdet baseret
udelukkende på frivillighed. Dette giver en skævvridning. Det er fra HB besluttet, at en evt. honorering skal
gå fra kredsens egen beholdning.
I forbindelse med en evt. honorering foreslår vi at gå fra 3 til 2 delegerede medlemsvalgte, for at sikre at
budgettet kan bære ændringen. Dette punkt kræver en ændring i vedtægterne.

De glædende kredsvedtægters §4 siger:
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”Der gives ikke honorar eller frikøb for kredsbestyrelsesarbejde. Dog betales transport til max 6 møder for
de medlemmer af kredsbestyrelsen, der ifølge Jordemoderforeningens vedtægter er valgt til
kredsbestyrelsen”
”Desuden udvides kredsbestyrelsen med 1 medlem. Transport til møderne for denne dækkes af
kredstilskuddet.”

Ændringsforslag af §4:
”Der gives honorar for kredsbestyrelsesarbejde til de to urafstemningsvalgte jf. Jordemoderforeningens
vedtægter for mødegodtgørelse. Der betales transport til max 6 møder for de medlemmer af
kredsbestyrelsen, der ifølge Jordemoderforeningens vedtægter er valgt til kredsbestyrelsen.”
”Desuden udvides kredsbestyrelsen med 1 medlem. Transport til møderne for denne dækkes af
kredstilskuddet.”

Forslag og kommentarer fra medlemmerne:
o

Hvad vil udgiften være?


o

Kan man have tre, der så får 700,- pr. mand


o

Ca.1041,93 kr. pr. medlem pr. møde  10.000 kr. om året for begge medlemmer.
Det ’må’ man ikke, da det er en fastsat takst

Det tredje medlem var tiltænkt en jdm., der ikke arbejder på fødegang. Det er den tredje
ikke, som det ser ud lige nu. Derfor kan vi godt gå ned til to.

o

Lad den 3. være åben til en, der ikke er honoreret, men som vil sidde der for at lære og
deltage frivilligt.

o

Det vil kræve en ændring i budgettet.

Afstemning om honorering af de to generalforsamlingsvalgte, og at budgettet skal revideres:
o

Enstemmigt VEDTAGET med 19/19 stemmer

o

Korrektion til udgiften: 1610 kr. x 6 for to medlemmer er 19.320 kr.

Afstemning om, at der skal honoreres for to valgt på GF, og den tredje plads slettes:
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o

11 / 19 stemmer for. Forslaget er IKKE vedtaget jf. kredsvedtægternes §5, da ikke 2/3 af
medlemmerne har stemt for forslaget.

o

Vedtægtsændring ift. reduktion af det tredje medlem kan derfor ikke godkendes, denne
plads holdes derfor åben til et medlem udenfor regional ansættelse jf. intentionen med
pladsen, til et medlem der ønsker at deltage frivilligt og uden honorar.

o

Forslaget rejses igen på næstkommende generalforsamling.

Kredsvedtægternes §4 ændres hermed til:
”Der gives honorar for kredsbestyrelsesarbejde til de to urafstemningsvalgte jf. Jordemoderforeningens
vedtægter for mødegodtgørelse. Der betales transport til max 6 møder for de to medlemmer af
kredsbestyrelsen, der ifølge Jordemoderforeningens vedtægter er valgt til kredsbestyrelsen.”
”Desuden udvides kredsbestyrelsen med 1 medlem. Transport til møderne for denne dækkes af
kredstilskuddet.”

5. Valg af Nordjyllandskredsens medlemmer
På valg er de 3 generalforsamlingsvalgte medlemmer af kredsbestyrelsen.
Lene Dahl Jørgensen og Marie Krag har meddelt at de ikke genopstiller.
Opstillede:
-

Trine Rusholt

-

Tinna Rimmer

-

Intet tredje medlem

Valgte:
-

Trine Rusholt

-

Tinna Rimmer

Konstituering af Kredsbestyrelsen:
-

Diana Kjærulff kredsformand

-

Pernille Kollerup kasserer
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-

Lærke Bonnerup stiller sig til rådighed til næstformandsposten. Konstituering finder sted på
næstkommende KB møde.

6. Valg af delegerede til Jordemoderforeningens kongres 2020
12 delegerede – aktive autoriserede + 1 studerende delegeret
Navn delegeret

Titel

Mail/tlf. nr.

Diana Kjærulff

Kredsformand

drk@rn.dk

Lea Jakobsen

TR Hjørring

l.jakobsen@rn.dk

Lærke Bonnerup

TR Thisted

Laerke.hansen@rn.dk

Pernille Kollerup

TR Aalborg

p.kollerup@rn.dk

Karin Jangaard

TR UCN

KHJ@ucn.dk

Marlene Hartmann

Jordemoder Aalborg

Marlene.hansen@rn.dk

Lene Stumph

Underviser UCN

LSN@ucn.dk

Kristina Nymann

Jordemoder Thisted

Kristina.nymann@rn.dk

Dorte Hedemann

Jordemoder Hjørring

dohe@rn.dk

Lene Laustsen

Jordemoder Aalborg

Lene.laustsen@rn.dk

Trine Rusholt

Urafstemningsvalgt KB medlem

t.rusholttrine@rn.dk

Tinna Rimmer

Urafstemningsvalgt KB medlem

r.remmer@rn.dk

Maria Vittrup

Studerende

1060875@ucn.dk

Suppleanter (antal = 8 aktive + 1 studerende):
Navn Suppleant

Titel

Mail/tlf. nr.

Jeanette Villum Andersen

Jordemoder Aalborg

JVA@rn.dk
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Kongresforberedende møde udmeldes pr. mail til de kongresdelegerede.

7. eventuelt
Intet.
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