Dagsorden til Regionsrådsmøde
Torsdag den 23/9 2021 kl. 18.00
Hos Anne Maj

Deltagere Frank , Anne Maj, Carsten, ( ikke set/syg:Preben)
1. Kommentar til dagsorden
2. Indledning ved formand
3. Opfølgning sidste sidst, regionrådsmøde og regionsmøde

Regionens Håndbog
Sidst lavede vi nogle fejl ved rettelser og afstemninger. Rettelser i håndbogen bør/skal
præsenteres i dagsordenen
Informations udvalg -uheldig ordvalg
Frank har talt med info-udvalget omkring nogle uheldige ordvalg i referater, tænker på det i
fremtiden og gamle referater tilrettes.
HSR Rep.
Preben blev godkendt som HSR på Servicekonferencen i 2000, Preben er dermed ikke valgbar, og valget
ugyldig.

Webmaster
Efter at have drøftet det i rådet har Frank talt med Niels O. Omkring eksterne link på hjemmesiden, vi

blev enige om at ‘Et trin dybere’ og ‘Husforbi’ fjernes fra hjemmesiden. I fremtiden er det RM og et
roterende regionsråd der har ansvaret for hjemmesidens indhold, som beskrevet i vores håndbog,
de tidligere omtalte internet guidelines maner til forsigtighed mht. Eksterne link, og ændringer bør
altid træffes af et oplyst gruppesamvittighed.
4. - SK delegerede 2022
Frank får opdateret listen af delegerede 2022.
5. Regionsrådet planlægger setup for rundtur til grupper..

Kontaktliste til grupperne –Frank og Niels O.
kontakt til grupperne – sendes med næste dagsorden, med håb om flere gode ideer.
6. Nyt fra -udvalg

Info-udvalget
Økonomi; Preben sendte regnskab dagsdato. Ingen panik
Vedtog at region midt lægger ud for litteratur ved det kommende landsmøde i Aalborg.
Indkøb af Lægekuverter som grupperepræsentanter og delegerede kan få med hjem på
næste Regionsmøde.
Mobilpay..
7. Nyt fra Hovedservicerådet (HSR)
Carsten har lige modtaget dagsorden med bilag til den næste udvidet HSR møde.
8. Emner til næste Regionsrådsmøde
Evt. Regionens Hjemmeside
9. Dagsorden til næste Regionsmøde, udkast i bilag

- Ledige poster
- Håndbog
- Kalender 2022
- dagsorden opdateres og udsendes efter HSR møde 9-10/10-2021
- Foreslår zoom Regionsrådsmøde d. 26/10-2021 kl. 19, for godkendelse af
kalender og endelig dagsorden
10. Evt.

Bilag; Håndbog Reg. Midt 2021_rev2.pdf, service sponsor, kontakt til grupperne.

