Referat FU-møde d. 13. jan. 2010
Referat af Forretningsudvalgsmøde den 13.01.2010 Århus.
Budgettet blev gennemgået uden særlige kommentarer og kan sendes til Bodil Bjerg i Danske Regioner som følger:

Drift: Formandens frikøb 100.000,-

Sekretær Â¼ stilling 100.000,-

Møder, transport, kontorhold, IT, repræsentation 100.000,-

Retningsliner: Sekretær Â¼ stilling 100.000,-

Møder, transport, kurser, etc 200.000,-

Videns deling Møder, årsdag, kurser 100.000,-

Koordinationsgruppen skal lægge tekst på hjemmesiden som nu er oppe og køre. Mogens har stort behov for en enkel
måde at kommunikere med institutionerne på, i forbindelse med databasens start, og glæder sig til at anvende den.
Hjemmesiden har mange muligheder for kommunikationer i fora etc, vi vil snart få et kursus.

Vi diskuterede det daglige arbejde for DMCG-PAL og Mathildes kommende start 1/3 hvor der jo er rigeligt at se til.
Mogens, Birgit og jeg vil introducere og koordinere så der er rimeligt arbejdsmiljø for hende.

Vi talte om at Koordinationsgruppen for Kliniske retningsliner, nu er godt på vej, og at vi fra Forretningsudvalget så
småt trækker os ud. Der er overvejelser om hvem der kunne være bedste kandidat til næstformandsposten, og dette må
afklares i koordinationsgruppe regi, er der evt behov for to, kan dette også blive løsningen.

Muligheden for at trække sig for FU-medlemmer er velkomment for at få startet undervisnings og vidensdeling op i
form af en koordinationsgruppe der, Helle, jeg og Lene vil planlægge et par dage at vælge imellem for at komme i gang.
Det kunne være en ide, at den rapport, der ligger som produkt til Hospiceledergruppen fra en undervisningsgruppe der
havde forløb der, blev grundlag for startmødet. Nogle medlemmer fra dette arbejde vil gerne deltage under DMCGPAL. Vi talte om at de skulle have som opgave at planlægge årsmøde blandt andet.

Mai-Britt fortalte om psykologernes og præsternes udfordringer om a rekrutere medlemmer til arbejdgrupper og den
manglende forståelse der tilsyneladende er både hos fagpersonerne men hos deres ledere for at de også har uundværlige
bidrag. Det er tydeligvis organisatoriske rammer der bidrager til besværliggørelse. Begge faggrupper vil lave møde hvor
dette skal drøftes i deres respektive netværk.

Kort orientering om Kræftplan III, hvor arbejdet er i gang.

