
Referat TR- og Kredsbestyrelsesmøde 

 

Jordemoderforeningen Kreds Syddanmark 1.3.2023 

Deltagere: Tanja, Jane, Sofie, Dorte, Gitte, Stine og Lene. Afbud fra Cecilie og Laura 

Ordstyrer: Gitte 

Referent: Lene 

TR-møde:  

Orientering om ny flyver-aftale i Aabenraa som overholder 48 timers reglen. Drøftelse om skemalægning, 
ændring i udgivet skema og afspadsering. 

Planlægger evaluering af det øget optag af studerende (lavet af de studerende)  

Drøftelse af ferieplanlægning, stor interesse for normreduktion, sparring på sager, arbejde hver anden eller 
hver tredje weekend, orientering og drøftelse om besparelser i Odense/Svendborg, nye ansættelser i 
ledelserne 

Status på økonomi: ingen status d.d. 

Generalforsamling:  

Planlægges, bl.a. aftales at regnskab og årsberetning sendes ud til medlemmer 1 uge før selve 
generelforsamlingen. Severins tilbud vedr. lokaler og forplejning accepteres.  Stine udpeges af kredsen til 
ordstyrer og Tanja til referent.  

Folkemøde:  

Skal der nytænkes omkring fx uddeling af jordemoderkaffe? Skal vi det samme eller noget andet? Vi 
overvejer hver især og drøfter det på næste KB-møde. Færgebooking og overnatning er på plads. Afgang fra 
Ystad tirsdag d. 13/6 kl 20.30 og hjem fra Rønne d. 16/6 kl 18.30. Flere har budt ind på kørsel – aftaler 
hvem dette bliver på næste møde. 

Lobbyarbejde:  

Aftaler at drøfte dette på KB-mødet i juni hvor vi overvejer at udarbejde strategi for dette. Vi forsøger igen 
at lave aftale med formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark 

 

HB-møde, herunder OK24 

HB-dagsordenspunkter drøftes og input gives videre til Gitte. 

Input til pkt. 4.   

Ønske om arbejdsgruppe blandt chefjordemødre for at sikre stillinger lokalt til kandidater og Ph.d’er. 

Pkt. 5. 

Diskussion om hvorvidt det er et baggrundspapir eller et holdningsnotat. 



 

Tema til medlemsmøde: LGBT+?, Abortgrænse? 

 

Alkoholpolitik: Kredsen i Syddanmark har ikke behov for nedskreven politik vedrørende dette emne. 

Vedrørende strukturudvalg og mødedatoer er det vigtigt at disse udmeldes i god tid – gerne ca. 3 mdr. før, 
da der skal tages hensyn til vagtplanlægning. Har udvalget den rette sammensætning? 

 

Opdatering fra Tanja og Lene, fra deres udvalgsmøder:  

Strukturudvalget skal mødes første gang 26/4. Lene har deltaget i første møde vedr. arbejdstid og 
kommende OK forhandlinger. Har også deltaget i 2. møde vedr. overgangen ml. studerende og nyansat – 
udvalg nedsat af regionen. Tanja deltager i uddannelsesudvalgsmøde 29/3. Har forfald i september hvor 
Stine deltager i stedet. 

Facebook status:  

Rekrutteringsvideo lægges op i gruppen af Stine.  Obs på at få lagt vores referater op i gruppen.  

Aftaler at præsentere os på skift i vores FB-gruppe. Vi starter med Gitte mandag d 6/3. Lene følger d. 13/3, 
Jane d. 20/3, Dorte d. 27/3, Tanja d. 3/4, Stine d. 10/4, Sofie d. 17/4, Cecilie d. 24/4 og Laura d. 1/5. 

Opdatering af Velkomstpjece og datoopdatering på diverse andre skrivelser 

Der opdateres på diverse og Jette Poder opdaterer velkomstpjece ved behov 

 

Infomøde vedrørende forhandlingsrunden 2023 i Regionshuset incl. Satelitter 31.5.23 kl 14-15 

Lene deltager. Gitte videresender relevant information. 

Dagsorden chefjordemodermøde:  

Strategipapir vedr. ”Fasthold kandidater og Ph.d” 

Lokalløn – lønløft. Hvad er chefjordemødrenes ambitioner ift. Jordemødres løn?   

Øget optag af studerende.  

(Lene sender mødeindkaldelse) 

Evaluering af mødet 

Obs på tiden 

Punkt til næste gang– Brug af jordemoderforeningens sekretariat til kredsbestyrelsesarbejdet 


