Referat Kredsbestyrelsesmøde 20.9.22
Tilstede: Stine Busk, Lene Møller, Tanja Bakkegaard, Ulla Svendsen, Sofie Christoffersen, Gitte
Valeur.
Afbud Cecilie Meine, Mathilde Korsgård.
1. Ordstyrer Lene Møller.
2. Referent Gitte Valeur
3. Økonomi: Status. 10674,47 kr. 1.10 tilføres 12362,50 kr.
budgetoverslag: vi er udfordret på vores økonomi, og vælger derfor at afskaffe legat til
studerende fra dd.. (jordemoderstuderende Sofie Christoffersen stemte imod beslutningen om
at nedlægge legattilskuddet) og godkender øvrige estimat fra sidste kredsmøde hvor vi havde
1. Behandling. Medlemsmøde: Max. 7000 kr., folkemøde ca. 15.000 kr, kredsbestyrelsesmøder
(5-6 årlige møder 5 - 6000 kr.), generalforsamling 20.000 kr, gaver mm. 2000 kr.,
generalforsamlings valgte 10.000 kr. ( kan stige til det dobbelte hvis der kommer en mere).
4. Møde med Stephanie Lose, drøfter dagsordenspunkter: rekruttering og fastholdelse,
finanslovsmidler, supervision, normreduktion, uddannelse, fødeplan, barseldage, fødeklinikker.
5. Inspirationsdage for nyuddannede i region syd, bliver 9.11.22, nærmere info følger.
6. Det aftales at der afholdes kongresforberedende møde fysisk 3.11.22, hvor Lis Munk og Mette
Rotesan kommer og laver et oplæg om hvad en kongres er og hvordan man gør sin indflydelse
gældende. Afholdes i Kolding kl. 16.30 -19.00. Der sendes indbydelse ud til alle
kongresdelegerede. KB-møde forinden kl.10.00 - 16.00
7. HB forberedelse: vi drøfter relevante punkter og fokuserer punktet “Strategi for lokalløn” Vi var
glade da vi var lønførende, nu er vi knap så glade. Vi er stolte af at være de første der landede
en aftale med fast løntillæg i regionerne. Har brugt hinanden - fremlagt lokallønsaftaler/beløb.
Drøfter med chefjordemødrene, hvordan vi lønløfter bedst. Fokus på at forsøge at forhandle
med regionen uden at skulle sammenlignes med andre faggrupper.
8. Udsættes.
9. Udsættes.
10. Kommunikation mellem kredsmøderne: Fortsat sms ved hurtig håndtering af problematik, og
mail som vanligt ved afklaring af spg..
11. KB-møder 2023: 23.1, 1.3, 18.4, 14/15/16.6, 28.8, 5.10, 28.11.
12. Drøftelse med chefjordemødrene: særligt fokus på konsekvenser af aktivitetsstyring ved
negativ aktivitet, finanslovsmidler, fødeplan, rekrutteringsvideo, studerende,
13. Facebook status, ferieperiode med lav indsats, der optimeres nu og rekrutteringsvideoen er
lagt op d.d.
14. Forsøger at finde mødedato med Mette Hagensen snarest muligt.
15. Evaluering af mødet - tidsnød, effektivt og godt.
16. Evt. Intet.

