Referat
Jordemoderforeningen kreds Syddanmark 10.3.2022
Location: Sletten 15, 6800 Varde (hos Tanja ;)
Kl. 9.30 – 9.45 Møde med chefjordemødre, virtuelt
Tilstedeværende: Anne-Marie, Annette, kredsbestyrelsen
Fraværende: Trine, Anne
Drøftelse om:
- Rekruttering og fastholdelse, herunder kampagnen
- Udmøntning af fødeplanen
- Den nye jordemoderuddannelse
- Vinterpakke og afsluttende forhandlinger om fastholdelse og rekruttering
- Sommerferieafvikling
Vi aftaler næste møde med chefjordemødrene den 24/5 kl. 13.00 forud for generalforsamlingen.
Her skal vi idegenerere hvordan vi praktisk kan håndtere det øgede optag studerende i klinikken.
Kl. 9.45 - 13.00 Kredsbestyrelsesmøde (frokost incl.)
Tilstedeværende: Tanja, Mathilde, Lene, Lærke, Ulla, Gitte & Cecilie
Fraværende: Stine
1. Valg af ordstyrer.
Mathilde
2. Valg af referent.
Cecilie
3. Økonomi.
Der står 31.700kr på kontoen
Vi har fået afvist ansøgningen om t-shirts til folkemødet, da vores økonomi selv kan bære
det. Lene bestiller t-shirts.
4. Valg til uddannelsesudvalget 1.5.22 - 30.4.26 (Tanja genopstiller gerne).
Tanja fortæller kort om posten
Tanja genopstiller og bliver valgt
5. HB-møde, drøftelse.
Punkt 3 (bilag 1a-1d)
Det er som udgangspunkt problematisk, at vi ikke har kunnet få de privatansatte og
privatpraktiserende jordemødre til at opstille til de generalforsamlingsvalgte pladser i
kredsen, hvilket var håbet da pladserne blev lavet.

Vi vil fortsat gerne arbejde på at inddrage dem, så derfor synes vi det er en god idé med
denne klub, så vi både har et sted at henvise privatansatte kollegaer fra regionen til, og
samtidigt håbe at de også vil engagere sig i kredsarbejdet.
Punkt 5 - Fremtidens kongres
Vi vil gerne understøtte, at de delegerede kommer på talerstolen og får sagt sin mening til
kongressen. Derfor ser vi en god mulighed i, at der bliver arbejdet i små grupper, så det
bliver ufarligt at sige sin mening.
Punkt 6 – (bilag 2) Inspirationsdage for nyuddannede
Vi synes det er en god idé med et endagsarrangement, da det formentlig er nemmere for
de nyuddannede at overskue, samt få fri til.
Det er dog problematisk hvis der kommer en deltagerbetaling, da vi er bange for at mange
nyuddannede jordemødre derved vil falde fra, og i forvejen synes det er dyrt at betale
kontingent, hvor dette vil blive en yderligere udgift.
Vi har heller ikke i kredsen økonomi til, at betale yderligere udgifter herved. Vi i kredsen
stiller os gerne til rådighed på dagene, men forventer at blive frikøbt hertil.
Punkt 7 – praktiske beslutninger ifm. kongres
Det er positivt at vi kan nå ud til flere, hvis det også afholdes virtuelt, men vi er bekymrede
for om det kan påvirke fællesskabet, lysten til at gå på talerstolen mm.
Der er således flertal for, at det udelukkende afholdes fysisk.
Punkt 8 (bilag 4a + 4b)
Ift. Jordemoderstuderendes Landssammenslutning (JSL), mener vi det vil være et tab hvis
der ikke fortsat sidder en studerende med i kredsen. Det har fungeret rigtig godt i vores
kreds.
Hvis repræsentanter fra JSL skal have en observatørplads i kredsene, og der lægges vægt
på fortsat fremtidigt samarbejde, vil vi også i kredsen skulle finde tid til årlige/halvårlige
møder med JSL, hvilket bliver problematisk.
Håbet for os er, at de studerende fortsat kan være begge steder, så flest får mest mulig
indflydelse – at der skal være plads til de studerende både i hovedbestyrelsen og i
kredsene.
Vi undrer os over, om ønsket om opbygningen af JSL er udsprunget af at være en del af
JMF og have indflydelse og/eller om at har handlet mest om, at lave et samlet fællesskab
alle landets jordemoderstuderende. På samme måde som privatansatte (pkt. 1 af bilag)
kan danne en klub, kunne man overveje om JSL skulle oprettes som klub i stedet for kreds,
og oprette en særskilt plads til et medlem herfra i hovedbestyrelsen, således at de
studerende fortsat tilhører de regionale kredse.
Vi drøfter mulighederne i kredsen, og er ikke enige om hvordan de jordemoderstuderende
kan og bør struktureres i Jordemoderforeningen. Vi sætter desuden spørgsmålstegn ved,
om dette er en beslutning der kan tages i Hovedbestyrelsen alene, eller om ikke det skal
tages op på kongressen.
Der har desværre ikke deltaget en jordemoderstuderende i denne drøftelse, så dette er
udelukkende baseret på vores egne tanker og erfaringer fra tidligere JSR arbejde.

Punkt 10 (bilag 6a-c)
Vi synes det uddannelsespolitiske udspil er godt og fremfører de væsentlige
problemstillinger ved øget optag og flere jordemoderuddannelser.
Punkt 11 (bilag 7)
Vi er enige i udspillet om mål og indsatser, men er som udgangspunkt i tvivl om behovet
for frafaldsanalyse. Kommer der på et tidspunkt et markant fald i antal medlemmer, vil det
give mening.
Punkt 12 (bilag 8)
Vi opfordrer til at komme med en udmelding/skrivelse til de sidsteårsstuderende, om at
kontingentet stiger som nyuddannet, samt en beregning og oversigt over kommende
kontingentbetalinger og medlemsfordele.
Som udgangspunkt er vi fortalere for en indfasning, da det har fungeret godt i andre
foreninger, og her mener vi at model 2 er mest gavnlig for at tabe færrest penge.
Punkt 15 (bilag 11)
Vi er enige
6. FB - gruppen, status og drøftelse.
Det kører godt med Facebookgruppen, vi når nemt ud til mange medlemmer.
Stine ligger invitationen til GF ind i gruppen.
7. Nyhedsbrev, status og drøftelse.
Mathilde har denne gang lavet et interview med Gitte ang. Forventninger og forhandlinger
ift. Januarpakken, Vinterpakken mm., samt små faktabokse til nyhedsbrevet. Dette da der
primært er punkter om økonomi til næste nyhedsbrev, desuden for at ryste vores kendte
koncept. Vi håber på at kunne sende nyhedsbrevet ud næste uge.
8. Folkemøde.
Vi skal med færgen fra Ystad kl. 14:30, så vi mødes i Nyborg kl. 11:00.
Vi serverer fortsat kaffe fra keramiker værkstedet.
Vi tænker over hvem der vil køre.
9. Generalforsamling, forberedelse.
Stedet er booket, Reden er booket til oplæg. Ulla har fødselsdag!
Cecilie er dirigent, Lene og Tanja er valgpersoner.
Dagens program:
11-12: TR møde
12-13: KB møde + frokost
13-15: Møde med chefjordemødre
15-16: KB møde fortsat
16-17: Pause

17-21: Generalforsamling
Skrivelse om delegerede pladser til kongressen skal ud på facebook gruppen (slut april,
dette står Mathilde for), vi starter desuden generalforsamlingen med at fortælle lidt om,
hvad det vil sige at være delegeret til kongressen.
D. 3/11 afholdes virtuelt møde med de kongresdelegerede (Tanja opdaterer årshjulet).
10. Status på studerende og uddannelsen.
Vi får en ny studerende i kredsen, Sofie Tornby Christoffersen – velkommen til
11. Medlemsmøde i efteråret.
Vi fastsætter mandag d. 3. oktober som dato, kl. 17-20. Afholdes i OUH’s lokaler.
Til folkemødet diskuteres tema og oplæg for medlemsmødet.
12. Landskonference/TRIO dag
Stine og Lærke kommer fra Kolding, uden ledere og AMIR
Cecilie kommer med leder og AMIR fra Esbjerg
Lene kommer umiddelbart alene fra OUH
Gitte kommer med leder og AMIR fra Svendborg
Der deltager ingen fra Aabenraa
13. Eventuelt
Vi forsøger at planlægge et fysisk møde med sundhedsordfører Mette With Hagensen.
Gitte hører om hun kommer på Folkemødet og kan mødes der, og ellers d. 20/9 til planlagt
KB møde i Vejle.

