REGION SJÆLLANDS TANDLÆGEFORENING
- under dannelse!

Referat af mødet 8. marts 2017 på Hotel Comwell, Køge
DELTAGERE:

Allan Boe Svendsen
Anni Rønman
Bent Torp Jensen
Bjørn Anderson
Charlotte Holm-Busk
Christian Eggers-Lurá
Leni Møllsøe
Lone Petersen
Poul Møller
Steen Bertram-Jakobsen
Susanne Kleist
Susanne Kristensen

ABS
AR
BTJ
BA
CHB
CEL
LM
LP
PM
SBJ
SK
SBK

DAGSORDEN OG REFERAT
1.

Valg af mødeleder og referent.
Mødeleder: ABS; referent: PM.

2.

Fastlæggelse af endelig dagsorden.
Ingen yderligere punkter.

3.

Bordet rundt – hvem er med i 2018?
Alle, undtagen PM og BTJ, ønsker at/kan være en del af den kommende
regionsbestyrelse. ABS med forbehold, dog mest i forhold til formandsposten.

4.

En samlet forening eller med substruktur?
Enighed om, at arbejde for en samlet forening, og bruge kræfterne på det.

5.

Intern struktur.
PM forespurgt TF, men ikke modtaget svar om antallet af repræsentanter. TF regner
fortsat på det. Skønnes at være 8-9.

Enighed om, at suppleanter skal deltage i regionsbestyrelsesmøderne for at fastholde deres
interesse og sikre god ’fødekæde’. 3-4 suppleanter er maksimum.
Enighed om, at arbejde med en bestyrelsesmodel, der hedder formand og sekretariat.
Sekretariatsfunktioner er: fast referent, kassereropgaver, blad og web. Skal så vidt muligt
varetages af en person, gerne ekstern, og helst med kendskab til branchen.
Nedsættelse af fast kursusudvalg – ansvarlige: LM, SBK og SBJ
Nedsættelse af rekrutteringsudvalg – ansvarlige: CHB og CEL (inddrager Louise
Vilhelmsdal i processen (barsel))
Nedsættelse af elektronisk bladudvalg – ansvarlig: PM
6.

Honorering af poster.
Formand: kr. 60.000*; Sekretariatsleder: kr. 90.000*; deltagelse i SU og
Koordinationsudvalgsmøder udløser ’særlig godtgørelse’ max. 6 timer efter TF-takst
*Honoraret udbetales en gang årligt, ca. 1 mdr. før RGF (Regionsgeneralforsamling)

7.

Mødeudgifter.
Der afregnes kørselsgodtgørelse ved deltagelse i regionsbestyrelsesmøder, formandens
deltagelse i kredsformandsmøder, samt al mødeaktivitet, der er en del af udvalgenes og
sekretariatets aftalte virke
I forbindelse med de ordinære regionsbestyrelsesmøder, der primært vil afholdes på Hotel
Comwell, Køge, indtages aftenens 2-retters menu med vin, kaffe og kage.
Internatmøde vil primært afholdes fra fredag eftermiddag til lørdag eftermiddag på et
egnet sted i Region Sjælland. Prisniveau ca. 3.500 kr. pr. deltager

8.

Økonomi
Det skønnes, at Kreds 2 den 31. 12. 2017 vil have en 3/4 mio. kr. i formue. Vi er
berettigede til 2/3 af formuen. Kreds 3 skønnes den 31. 12. 2017 at råde over ca. 130.000
kr. Der er enighed om at sammenlægge formuerne, hvilket vil give RSTF en startkapital
på små 800.000 kr.
Antal medlemmer efter fusionen vil være på ca. 535 – 439 fra Sjælland og 95 fra Øerne
Enighed om, at regionskursus-aktiviteten skal prioriteres højt, og at deltagerne skal
modtage kurser af høj kvalitet i form af fagligt indhold og forplejning. Kursusafgiften
afspejler ikke dette, men holdes lavt. Det er svært på den baggrund at budgetlægge særlig
præcist, så derfor vælges det at lægge ud med at opkræve et kontingentbeløb på kr. 1.000.
Omkring ’kredskursusaktivitet’ er der kulturforskelle vore 2 foreninger i mellem, og
derfor fandt flere det opportunt at sætte dette emne på kommende dagsorden, og få en
bred og fyldestgørende debat, der kan belyse holdningerne, og danne grundlag for en
fremtidig politik på området eller omkring kontingentopkrævningen!

9.

Mødestruktur
Møderne søges primært afholdt på Hotel Comwell, Køge. Et årligt møde foreslås afholdt
på Hotel Comwell, Maribo.
Møderne indledes med spisning kl. 18:15 og mødestart kl. 19:30, og slutter kl. 22:15.
Det anslås, at et mødeantal i HGF-frie år vil være 4 + internatmøde. Datoerne fastlægges
umiddelbart efter RGF (hellere aflyse et møde, end finde ekstra mødedato).
Formanden er fast mødeleder, og sekretariatslederen er referent. Referaterne udsendes så
hurtigt efter møderne, som muligt. Det samme gælder afregning af kørselsgodtgørelse.
Dagsorden udsendes pr. email ca. 10 dage før mødets afholdelse, og følger den grundskabelon, som STF har arbejdet ud fra de seneste år.
Efter stiftende RGF vil der blive udarbejdet Forretningsorden til drøftelse og godkendelse.

10.

Aktivitetsniveau.
Det er vigtigt i forbindelse med opstarten af RSTF at blive synliggjort overfor
medlemmerne, samt at få flere, og gerne yngre kollegaer, til at være mere aktive på det
fagpolitiske plan. Det nedsatte Rekrutteringsudvalg vil komme med ideer til at løfte
denne opgave.
Enighed om, at der også fremover skal være en medlemskommunikation i form af et
’blad’, tilpasset de elektroniske medier. PM tovholder og redaktør. Den af PM
udarbejdede elektroniske brochure omkring fusion og hvervning vil blive rundsendt til
alle RSTF’s medlemmer sammen med denne.
Udarbejdelse af hjemmeside: drøftes på et kommende fællesmøde. PM står for dette.
Kredskurser vil have høj prioritet. Er der tale om afholdelse af kurser med tandlægefagligt
indhold og målrettet denne gruppe, så vil 3 kursussteder som udgangspunkt komme på
tale: Roskilde, Næstved og Nykøbing F. (Maribo). Store kurser for hele teamet afholdes
kun ét sted, nok bedst i Køge. Kredskursusudvalget kommer med oplæg til dette, og
emnet drøftes som tidligere skrevet som et tema-punkt på et kommende fællesmøde.

11.

Formandskandidater
Ingen meldte sig spontant. 2 personer blev bragt i spil: CEL og ABS.
SK promoverede/motiverede CEL, der som repræsentant for en yngre generation vil
overveje seriøst. ABS kunne være en ’overgangsfigur’. Der er fortsat god tid at tænke i!

12.

Eventuelt
KEU-repræsentanterne AR og BA gav et rids over drøftelserne omkring de netop
afsluttede OK-forhandlinger på HK-området.
Efter en meget konstruktiv, målrettet snak, holdt i en dejlig positiv ånd sluttede mødet kl.
21:45. Det blev en yderst lovende start på vort ’tvangs-ægteskab’ :o)

13.

Næste møde blev aftalt til torsdag, den 8. juni kl. 18:15 på Hotel Comwell, Køge. ABS
og PM er tovholdere, indkalder og laver dagsorden.

