Referat af bestyrelsesmøde i lederkredsen. 27. april 2020, Kvæsthuset.
Deltagere: Mille Sundquist, Karin Hammer, Anette Frederiksen, Trine Lind, Signe Dueholm.
Afbud fra: Katrine Kildedal, Lene Kjærgaard, Maj-Britt Romme

Tituleringer
Klaus Groth-Andersen deltager fra 10-11
Baggrunden for denne drøftelse er, at Overlægeforeningen og RLTN har indgået overenskomst med
nye titler på overlægeniveauerne.
DSR har efterfølgende ligeledes indgået aftale med danske regioner, så afdelingsledelser og
afsnitsledere hedder hhv cheflæge/chefsygeplejerske og ledende overlæge/oversygeplejerske.
Drøftelsen munder ud i, at Klaus udarbejder en model for, hvordan titlerne i jordemoderfaget kunne
se ud.

Medlemsmøde og GF endelig forslag
10-10.15 Ankomst og velkomstkaffe
10.15-10.45 Præsentation af fødeplanen fra Region Syddanmark v/Anne Uller, chefjordemoder
10.45 – 11.15 Præsentation af fødeplanen fra Region Nord, v/Sandra Bang Schnack,
chefjordemoder
11.45-12.15 Præsentation af Region Hs fødeplan, v/Kirsten Wisborg, vicedirektør, Bispebjerg
12.15-13.00 Præsentation af Region Midts fødeplan, v/Dorthe Klith, kontorchef, region Midt
13.00 – 13.30 Præsentation af Region Sjællands fødeplan, v/Tenna S. Bork, specialkonsulent,
region Sjælland
13.30-14.00 Status på arbejdet med NKA for igangsættelser, v/Anne-Mette Schroll,
udviklingskonsulent, Jordemoderforeningen
14.00-15.00
Generalforsamling
På valg til bestyrelsen:
Lene Kjærgaard-Jensen – ønsker genvalg men gør også gerne plads for nyt medlem
Katrine Kildedal –ønsker genvalg
Karin Hammer – ønsker genvalg men gør også gerne plads for nyt medlem
Signe Dueholm – ønsker genvalg
Ordstyrer: Signe spørger Heidi
Økonomi: Mille fremlægger regnskab for 2021 samt budget for 2023
Karin sørger for gaver til oplægsholdere og dirigent

Anette har bestilt lokale og forplejning

Niveau-2 lederseminar 21. og 22 september
Kaospiloterne er booket
Sekretariatet sørger for booking af sted og tilmelding
Forberedelse til HB mødet den 28. april
Opfølgning på løse ender: mentor og velkomstpjece – skydes til næste møde
Julemøde – skydes til næste møde
Henvendelse fra chefjordemødre om tilskud til møde: 20.000 kr.
Ansøgning om tilskud til oplægsholder om kommunikation. Det besluttes at bevilge tilskuddet som
engangsbeløb, idet budgettet for 2022 kan rumme det.

Eventuelt

Kommende datoer
19. maj: Medlemsmøde og GF
22. juni: Bestyrelsesmøde
21. og 22. september: Niveau 2 lederseminar
16. november: Kongres
Næste møde
Mentor og velkomstpjece
Niveau 2 leder seminar fortsat
Julemøde

Referent: Signe Dueholm

