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DAGSORDEN / REFERAT
1. Opfølgning på referat
Ingen løse ender
2. Fastlæggelse af endelig dagsorden
TF’ politikker på forskellige områder - link udsendt pr. mail. Sættes på som
punkt 5,5
3. Habilitetsvurdering generelt og vedr. dagens møde
Ingen inhabilitet
4. Orientering og meddelelser fra udvalg etc.
a. regionsformand
b. forretningsfører
c. KEU
d. OATU
e. PATU
f. HB
g. TDLT
h. koordinationsudv.
ø. øvrige
JL glad for formødets forløb og meget tilfreds med den positive stemning.
Møde med regionsformænd i forbindelse med Symposiet. Delte meninger
om demokratiets virke og vilkår.
PM om tandpinevagtens virke.
KEU orientering givet i forb. med mødet. Jo bedre orientering des bedre.
Intet fra OATU ud over det af Irene Krüger refererede.
Intet PATU-medlem – opfordring formidles.
HB orientering udsendt. Arbejdsgruppe om strategisk indtjening og udvikling er i gang, og er kommet med forslag til HB og arbejder fortsat. Positiv
evaluering af Symposiet. Platform for yngre tandlæger under udvikling (<5
år). De yngre savner netværk. HB forslag: prisgraduering for medlemmer/
ikke-medlemmer. Dette indarbejdes af EUU.
SBK afprøver sine forsikringer igennem Tryghedsordningerne. Huset
brændt!
Koordinationsudvalg: Meget positiv oplevelse at deltage. God snak med
overtandlæge Michael Skøien With omkring henvisning til TMK. Procedure
ændret. Telefonnummer til HNØ. Talte om overgangsproblematik. UTHproblematik og indberetning.
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5. Vedtægts ændringer vedr. valg til RGF region Sjælland.
Punktet skal tages op til afstemning, om vi skal gå videre med det og ofre det det
koster at få en advokat til at “oversætte” til jurasprog, således vi kan afholde en
ekstraordinær GF for at få stemt det hjem, så det kan være aktivt til GF i oktober.
Prisen er ca. kr. 20.000 ex moms for udfærdigelsen hos advokat.
Se oplæg fra formanden på næste side.
TF’s jurister vil gerne tilrette vedtægtsændringsudkastet til ’juridisk sprogbrug’. Forslaget skal forelægges på HGF til endelig vedtagelse før kan træde
i kraft. JL argumenterede for, at de foreslåede vedtægtsændringer hurtigst
muligt fremlægges på en ekstraordinær generalforsamling i regionsregi, så
de i givet fald kan medtages på en ekstraordinær generalforsamling i TF-regi,
hvis en sådan måtte forekomme. Det fremlagte forslag skal præciseres og
tydeliggøres, gerne i direkte kontakt med Sten Modvig. JL tager sig af den del.
JL fået ’grønt lys’ fra bestyrelsen.
5,5. TF mener...
TF’s politikker debatteret. HH ankede, at flere var af ældre udgave (nogle
uden dato), og megen tekst var ’floffy’. Meget overordnet. Lidt konkret. Flere
trænger til opdateringer – husk dato – og a jour-føringer i henhold til tidens
politik. Mærkesager: drøftes på næste møde! BB efterlyste et jævnligt papirbaseret nyhedsbrev/orienteringsbrev a la PTO’s gule sider.
6. Evaluering af aftenens møde / forløb
Enige om at det var en god start på et spændende initiativ. Stor ros til Betina
og Mette. Næste møde bliver i Slagelse den 29. april. (HH arrangerer). Skal
annonceres i god tid – medio marts.
7. Eventuelt
Ingen yderligere bemærkninger. Mødet sluttede kl. 21:30
AFTALTE MØDER 2019/20:
Mandag, den 28. 10. 2019
Tirsdag, den 21. 1. - Næstved
Onsdag, den 29. 4. - Slagelse
Onsdag, den 17. 6. - Holbæk
Fredag/lørdag 28./29. 8. - Internat Sakskøbing
Torsdag, den 8. 10. - RGF Køge
Mandag, den 23. 11. - Forprang Køge
Lørdag, den 28. 11. - HGF Vejle
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Ad punkt 5: Endeligt forslag fra Region Sjælland
Generelt skal det ikke være muligt at opstille på dagen, med mindre der ikke er
tilstrækkelige opstillede på dagen.
Uanset hvor mange opstillede vil der prioriteres at der minimum kommer een
repræsentant fra hver sektor (privat ansat, offentlig og klinikejer). Således hvis
kun en enkelt privat ansat stiller op og modtager færrest stemmer (eller slet ikke
nogen), vil vedkommende være berettiget til en plads i bestyrelsen.
Det betyder, at man på forhånd reserverer en plads til Patu, Oatu og klinikejerne,
for at sikre en repræsentant for disse og dermed en - om man så må sige tvungen repræsentation af disse forskellige dele af foreningen i den kommende
bestyrelse. Disse fordeles altså uden for afstemning, og resten af pladserne er til
frit valg. (Baggrunden herfor er, at vi støtter op om, at det er vigtigt at bredden
i foreningen sikres) Dog skal de forlods fordelte pladser naturligvis underkastes
valg, hvis mere end een stiller op (i hver sektor).
Formandsvalg til TF - (har ikke noget at gøre med regionen, men beskrives pt. da
der refereres til denne længere nede i denne omgang):
Senest en måned før skal kandidaterne være offentliggjorte. Senest 14 dage før
HGF roadshows i de 5 regioner. Afstemningsperiode:
8 dage. Min. 25% stemmedeltagelse for at valget er gyldigt. Nås dette tal ikke, så
ny afstemning, der senest skal kulminere dagen før HGF. Uanset stemmetal er
valget et faktum. HB vælges af og blandt repræsentantskabet.
RGF
På regionalt plan ønsker vi, at de, der stiller op, er kendt før RGF. Det skal ikke
være muligt at opstille på dagen. Kandidaterne promoverer sig selv i INFO
(nyhedsbreve i regionen).
Formanden opstiller på samme måde som til HGF, dog uden minimum 25%. Her
bliver valget gældende uanset hvad, en uge op til RGF.
Bestyrelse på yderligere 8 og 4 suppleanter ønsket i region sjælland gør deres
kandidatur klar senest samme dag som formanden er valgt. Denne liste udsendes
til medlemmerne, således medlemmerne har en uge til at stemme.
De, der møder frem til GF, kan stemme direkte. Alle øvrige kan udfylde og
fremsende “elektronisk” stemmeseddel (printet underskrevet, scannet og sendt til
sekretariatet - eller digital afstemning svt. valg af formand.
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