Beslutningsreferat fra Kreds Hovedstadens strategidage d. 25+26 april 2022
Indkaldte:
Sus Hartung, Mie Malene Nørgaard, Annemette Anker, Signe Kaae, Susan Gerlach, Dina Sloth Illeris, Pernille
Jordt Duedahl, Anne Knudsen, Malene Bergmann, Anne Vils Pedersen, Olivia, Frida Groth, Camilla Høxbroe
Nielsen, Vibeke de Lichtenstein, Helle Jonsen

•

Fremmødte deltagere dag 1:
Sus Hartung, Anne Vils Pedersen, Mie Malene Nørgaard, Susan Gerlach, Dina Sloth Illeris, Anne Knudsen,
Malene Bergmann, Signe Kaae, Annemette Anker

•

Fremmødte deltager dag 2:
Sus Hartung, Anne Vils Pedersen, Mie Malene Nørgaard, Susan Gerlach, Pernille J. Duedahl, Anne Knudsen,
Malene Bergmann, Signe Kaae, Annemette Anker

•

Punkt om Organisering og planlægning
Vi udpeger repræsentanterne Mette, Malene og Signe, og formulerer input til sekretariatet, ift. Organisering
af inspirationsdag for nyuddannede
Vi udarbejder en pjece “Velkommen til Jordemoderforeningen” gældende for RegionH.
Vi opretter en Instagramkontoen for kredsen, som formidlingsplatform, som også skal kunne skabe liv med
konkurrencer og fotos af hvad vi laver. Jordemoder_i_regionh

•
•
•

Punkt med Præsentation af forretningsordenen, budget og forslag om nedsættelse af et forretningsudvalg i kredsen.
Vi har på kredsbestyrelsesmøde drøftet forslag om at nedsætte forretningsudvalg, som kan tage sig af ad hoc
sager, hvor der er behov for hurtig reaktion. Baggrund for forslaget er at kredsens størrelse og nuværende
kommunikation på mail vanskeliggør, at kunne reagere hurtigt nok i visse sager og et forretningsudvalg skal optimere
arbejdsgangen. Forslaget skal støtte kredsformandens løbende arbejde, herunder udtalelser til medier, deltagelse i
udvalg mm.
Forslaget vedtages med virkning fra 25/4 2022. Og indføres i kredsens forretningsorden. Næste kredsmøde tages
punktet op igen mhp. justeringer, men forretningsorden er foreløbig opdateret med følgende:

Forretningsudvalg:
-

-

-

Består af Kredsformand, næstformand og mindst 1 repræsentant fra alle fødesteder. Er kredsformanden
TR på ét af fødestederne, er hun repræsentant herfra.
Forretningsudvalget skal servicere og fungere som sparringspartnere til kredsformanden i sager og
emner der vedrører kredsen og hvor kredsformanden har behov for at få afdækket sit mandat og/eller
afstemt kredsens holdning hertil.
Forretningsudvalget skal være en hurtigt arbejdende gruppe som kan samles eller mødes virtuelt med
kort varsel alt efter kredsformandens behov. Er der forfald fra et medlem i gruppen, fungere de øvrige TR
på fødestedet som suppleanter og kan deltage i mødet.
Det er op til de enkelte TR-grupper på fødestederne at vælge hvem der er repræsentant i FU.
FU handler altid ud fra den af kredsen besluttede strategi og kommunikerer arbejdet tilbage til de øvrige
medlemmer af kredsbestyrelsen. FU repræsentanten har her et særligt ansvar overfor sine TR-kollegaer.

Update på medlemmer af kredsen:
•
•

•

Anne Vils Pedersen, der var suppleant på Herlev, indtræder i øjeblikket som fungerende TR.
Karen West indtræder som TR, efter Louise Wamberg der fratræder pga. nyt arbejde. Da der er tvivl om,
hvorvidt Karen ønsker at benytte sig af pladsen i kredsbestyrelsen, eller udelukkende har fokus på det nære
‘en-til-en’ TR arbejde, vil Dina bede Karen skrive en mail om hun vil indkaldes til kredsens møder og indgå i
kredsens mailkorrespondancer.
De 2 generalforsamlings valgte kredsbestyrelses medlemmer Pernille W. J. Duedahl, samt Dina Sloth Illeris
har begge udmeldt at de ikke genopstiller. Dette da deres øvrige arbejde nødvendiggør at lægge de ikke

kan frigøre tiden til det politiske arbejde. Således sidste kredsbestyrelsesmøde med de to, og tak for godt
samarbejde.

Resterende del af dagsorden vedrører kredsens strategi og kongresforberedelse, og indgår således ikke i
beslutningsreferatet.
d. 18. Maj ses vi til Generalforsamling
d. 8. sept. Afholdes, næste kredsbestyrelsesmøde og indkomne forslag til dagsorden bedes sendt til Mie Malene,
senest d. 25. Aug.

