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Rapport fra HSR- repræsentanterne til Regionsmødet i Midt den 08.06.13. 
 
Der blev afholdt HSR-møde den 2. marts 2013. Kontoret i Thorsgade er lavet om for at få 
plads til de nye HSR- medlemmer, og vi var 4 nye tilstede fra Syd, Øst, Storkøbenhavn og 
Midt. 
Rapport fra daglig ledelse: 
Vini V fra Daglig Ledelse oplyste, at der havde været et rigtig godt møde med Box 334 
udvalget. 
Rapporter: 
I rapporten fra TEU + samt i den uddybende mundtlige rapport fra udvalgets formand kom 
det frem, at der var uenighed mellem Daglig Ledelse og udvalget omkring udlevering af 
nøgler til kontoret. Flere af HSR- medlemmerne støttede et kompromis forslag, der så ud 
til at tilfredsstille TEU-udvalget. Punktet blev udsat med henblik på genoptagelse senere. 
Inden frokost tog sekretæren imidlertid ordet og meddelte, at han ønskede at udtræde af 
Daglig Ledelse med øjeblikkelig varsel. Grunden til dette skridt var den debat, der havde 
fundet sted med personlige angreb på ham og Daglig Ledelse afledt af ovenstående 
nøgleproblematik. Disse angreb havde påvirket ham dybt. Han forlod herefter mødet. 
Efter frokost blev der holdt møde, hvor kun HSR- medlemmerne, næstformand Vini V samt 
referenterne deltog. Næstformanden overvejede også at træde tilbage, men valgte at 
fortsætte i Daglig Ledelse. Konklusionen på dette møde blev: 
Henrik R konstitueredes som sekretær frem til Servicekonferencen. 
Jørn L konstitueredes som medlem af Daglig Ledelse frem til Servicekonferencen. 
Svend H anmodedes om at bistå med råd. 
HSR- mødet blev genoptaget mhp at afvikle punkterne, der i hovedsagen drejede sig om 
rapporter og anmodninger om at indtræde i udvalg. Det blev vedtaget at afholde et 
ekstraordinært HSR-møde inden Servicekonferencen. Dette møde blev berammet til den 
13.04.13. 
Rapport fra ekstraordinært HSR-møde den 13.04.13 
Rapport fra Daglig Ledelse: 
Vini V fortalte, at der er problemer med "klimaet" på kontoret, og for at forbedre dette, har 
man valgt at afholde kontormøder med Daglig Ledelse hver anden måned og uden daglig 
Ledelse hver anden måned. For yderligere at forbedre klimaet på kontoret, havde Daglig 
Ledelse udarbejdet et forslag om en " kontor-forretningsfører". Mogens B A indvilgede i at 
fungere som sådan i en forsøgsperiode. HSR bakkede op om forsøget, der kører indtil 
videre. 
Prisfastsættelse af litteratur: 
Region Storkøbenhavn havde spurgt, hvordan prisfastsættelsen på litteratur foregår, og vi 
blev enige om, at Mogens B A udarbejder et notat til Daglig Ledelse om principperne bag 
prisfastsættelsen, så Storkøbenhavn kan få svar. 
Behandling af "nedskrevet" litteratur: 
HSR vedtog, at få Bogsalget og Litteraturudvalget til at gennemgå publikationerne for 
faktuelle fejl mhp at kassere disse. 
Valg af sekretær på Servicekonferencen: 
Nomineringsgruppen havde afholdt møde med Henrik R, og indstillede ham som kandidat. 
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HSR bakkede dette op enstemmigt. 
Regler for rejse og fortæring: 
Baggrunden var at Økonomiudvalget havde foreslået stramninger, der bl.a. gik ud på at 
"Hatten" skulle gå rundt til dækning af fortæring under møderne, og som også var 
forårsaget af, at enkelte mødedeltagere - efter udvalgets mening - havde brugt lige rigeligt 
på fortæring til og fra møder. Konklusionen på punktet blev, at HSR generelt har tillid til, at 
deltagerne i servicearbejdet fortsat opfører sig med ansvarlighed, men at HSR 
understreger, at Kassereren i samarbejde med Daglig Ledelse er bemyndiget til at 
kontakte personer, der tilsyneladende misbruger tilliden. 
Struktur for kommende HSR møder: 
Region Øst og Region Midt (Susanne) havde udarbejdet oplæg for at forbedre indholdet 
og strukturen på HSR møderne. Det blev Region Midt's oplæg, der blev vedtaget med alle 
stemmer. Forslaget indebærer, at der alene er medlemmer af HSR til stede på møderne. 
Udvalgene skal dog stadig være repræsenteret på det sidste møde før 
Servicekonferencen. Ordningen træder straks i kraft og tages op til vurdering på det første 
HSR møde efter Servicekonferencen 2014. 
Regionernes opdatering af mødelister: 
Sekretæren mindede om, at det er vigtigt, at der forefindes opdaterede mødelister. 
Eventuelt: 
Under eventuelt blev der spurgt, hvordan det var gået med henvendelsen til Region 
Nordjylland om repræsentation. Der forelå intet svar, men Daglig Ledelse ville kontakte 
deltagerne fra Nordjylland i løbet af Servicekonferencen og vende tilbage til HSR. 
 
De bedste aa-hilsener fra 
Susanne og Ernst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


