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DAGSORDEN / REFERAT
1. Opfølgning på referat
HH ønskede sit tidligere fremsatte indlæg - fremsat på Regionsgeneralforsamlingen 2018 - taget til referat i sin fulde ordlyd:
1. Jeg bad om at få taget til referat, at der var taget fuldmagter med.
2. Jeg bad om at få taget til referat hvor mange.
3. Jeg bad om at få taget til referat, at dirigenten afviste brug af fuldmagter.
4. Jeg fortalte dirigenten, at jeg havde tænkt mig at anfægte generalforsamlingens
lovlighed.
5. Jeg bad dirigenten om at henvise til hvor i vedtægterne det stod formuleret, at
fuldmagter ikke kunne bruges.
Dirigenten henviste ikke til hvor i vedtægterne det var nævnt, at fuldmagter ikke
kunne bruges.
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
BA ønskede drøftelse af forretningsorden for RSTF - taget på som pkt. 6a.
3. Habilitetsvurdering vedr. dagens møde
Ingen fandtes inhabile.
4. Orientering og meddelelser fra udvalg etc.
a. regionsformand
b. forretningsfører
c. KEU
d. OATU
e. PATU
f. HB
g. TDLT
h. kredskursusudv.
ø. øvrige
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CEL oplyste, at han skal mødes med de øvrige regionsformænd fredag eftermiddag (formøde omkring HGF). Mødtes også den 25. 10., hvor flg. emner blev
vendt: Regionsgeneralforsamling og skismaet omkring fuldmagter; BA opstiller
til ledig plads i Tandskadeankenævnet; Troels Bakholt opstiller til Praksisforsikr.
udv.; Mette Borum og Bo Berendsen opstiller til FORSKU; Mathias Djernis,
Midtjysk Tandlægeforening stiller op til HB; PATU-medlem til HB søges; MeMeTa drøftet; Formandsvalget; Fremtidens tandpleje; Resolutionsforslag fra JL;
flytning af HGF til om foråret i forbindelse med Tandfaglige dage - regnskabsmæssig fordel. Valg formand HB er 3 valgrunder (67% flertal) ellers urafstemn.
PM: intet
KEU: besluttet, at klinikejerkonferencen kun er åben for tandlæger; holder møde
på fredag.
OATU: HB godkendt, at der kan tages skridt til retskonflikt med København og
Frederiksberg Kommune omkring forhandlingsretten i forbindelse med overenskomstforhandlinger.
PATU: ansættelsesforhold under pres, ikke mindst i forbindelse med kæders
overtagelse af klinikker; lønundersøgelse på vej.
HB: Sanne har udsendt referat fra seneste møde; facebook-kampagnen, der har
til hensigt at oplyse befolkningen om konkrete tiltag, og som gerne skulle være
image-forbedrende har nået 500.000 delinger.
TDLT: intet;
Kurser: Stresskurserne er slut, succesfuldt modtaget, men lidt færre deltagere
end estimeret; forårskurser i støbeskeen er caries med Lotte Ljunggren (succes
i andre regioner), Team-kursus om ‘Sandheden om sukker’, repetionskursus 1.
hjælp - debat desangående - måske muligt at få en aftale omfattende alle klinikker i Regionen til en fornuftig pris og med individuel planlægning. JL foreslog, at
der i forbindelse med kurserne blev afsat tid til ‘fagpolitisk indspark’. Vil arbejde
videre med ideen. LM oplyste, at der i forbindelse med de Tandfaglige dage også
blev gratis-sessioner.
ØVR.: intet.
5. HGF - praktiske foranstaltninger
Alle er tilmeldte til HGF. Flere drager af lørdag aften.
Fredag aften mødes vi kl. 20 til ‘get-to-gether-party’. Hvis CEL har oplysninger til
info, så indkalder han til møde på sit værelse kl. 19:30. Lørdag skal alle være på
plads i salen før kl. 09:00. Før festen om lørdag aften mødes vi til en fordrink på
et aftalt sted - PM ansvarlig. Festmiddag: festtøj! Afregning for repræsentanter i
form af deltagelse og transport afregnes til TF; øvrige betales af RSTF. Fakturaer
videresendes til PM ASAP, sammen med opgørelse af transport.
SEKRETARIAT - 2759 1939
Poul Møller, Gl. Ringstedvej 25, 4300 Holbæk.
https://rstfnet.dk

6. Resolutionsforslag fra JL - debat
Bemærkninger til forslaget:
KV: vigtigt at læsning af litteratur/faglige artikler har en faktor
BA: Enig i, at efterudd. er vigtig, men ked af at vi selv strammer reglerne og derved afskærer os selv fra at bruge det i en OK-forhandling
SK: Styrelsen for Patientsikkerhed spørger ind til kursusdeltagelse i forbindelse
med sager; hvis Res.forslaget vedtages, vil HB udarbejde bestemmelser, der
sendes til urafstemning.
JL: registrerer ikke selv sine kurser, da registrering eller ej ikke gør nogen forskel.
HH: måske et højere kontingent til dem, der ikke opfylder kravene?
AP: obligatorisk indbyder til vanskeligheder: Skal gradueres i forhold til den
blandede medlemsskare.
LP: problematisk for off. ansatte, der ikke kan få arbejdsgiver til at betale.Skal
gennem- og medtænkes. Måske pres fra TF mod KL.
Endeligt forslag , som fremsættes af JL på vegne af RSTF:

Resolutionsforslag vedr. obligatorisk efteruddannelse
HGF 2018 pålægger HB, at udarbejde bestemmelser, for at efteruddannelse
bliver obligatorisk for medlemmerne.
Derved er den yderste konsekvens for medlemmer der ikke efteruddanner sig,
eksklusion.
25 timers efteruddannelse årligt er passende. Fordelt som 50 timer indenfor 2
år.
I disse bestemmelser skal tages hensyn til vores forskellige fagområder.
F.eks. at offentlig ansatte har svært ved at opfylde kriteriet for 25 timer
Det fremkomne forslag skal endeligt vedtages ved en urafstemning.
6a. Forretningsorden RSTF.
Aftalt at drøfte det på næste møde. PM medsender forretningsorden benyttet af
STF som udgangspkt. for debat.
7. Forslag til mødedatoer 2019
Aftalt som følger ----------------------->
8. Evaluering af mødet
Tilfredshed.
9. Eventuelt

AFTALTE MØDER:
Mandag, den 21. 1.
Tirsdag, den 2. 4.
Onsdag, den 12. 6.
Fredag/lørdag 13./14. 9. Internat
Torsdag, den 10. 10. RGF

Intet.
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