Bestyrelsesmøde - Resumé
Dato: 14. december 2018
Tid: 16.00 - 17.30
Sted: Odense
”Siden sidst”
For at understøtte vores arbejde med at fremme fagligheden og udviklingen inden for arbejdsmiljøog beskæftigelsesområdet, har Gitte fundet frem til 3-5 Ph-D´er, som forsker indenfor vores
område og som vi kan samarbejde med. Bl.a. omkring temadage, kurser o.lign. Disse vil blive
tænkt ind i udviklingen af fremtidige tiltag.
Vi har deltaget i arrangementet ”Fagligt Frikvarter”, som var et interessant sted at tale med
fysioterapeuter og andre faggrupper inden for vores område. Næste år deltager vi igen, hvis
muligheden er der.
Fremadrettet
Morten fremlægger det seneste arbejde med en ny hjemmeside. Der laves en plan for
præsentationer m.m. på siden. Det undersøges ligeledes om det på siden er muligt at linke til
andre arrangementer osv. som kunne være relevante for vores medlemmer.
Planen er at siden gøres færdig i løbet af februar og at der foretages en ”intern kvalitetssikring”
inden lancering. Dette for at sikre at der ikke er nogle fejl og mangler.
Der vil blive sendt et nyhedsbrev ud til alle når den nye hjemmeside er klar til lancering.
Kurset ”kontorergonomi” vil blive gentaget i 2109. Én gang i Jylland og én gang på Sjælland.
Sven undersøger om vi har adgang de lokaler vi plejer at bruge i Jylland og Thomas undersøger
om vi kan anvende de lokaler de brugte sidst på Sjælland. Thomas og Gitte er tovholdere på, at
kurserne bliver datosat, planlagt og afholdt begge steder
Sana har lavet et oplæg til annoncering af kurser og temadage m.m., som ser ud til at fungere
godt. Vi har taget kontakt til formanden for DSF, for at gøre opmærksom på at vi gerne vil kunne
annoncere mere end to kurser pr. blad.
Frederik, Sven, Helle og Gitte tager WCPT og Frederik opstilles som kandidat til bestyrelsen i
kommende subgroup. Frederik får deltagelsen betalt fra sin arbejdsplads. De øvrige vil få et tilskud
på DKK 5000,- fra DSFiA.
Øvrigt
På mødet vælges Sven som sekretær.

