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Referat af HB-møde den 22. september 2020 
 

Dagsorden: 

 

PUNKT   
1.  Mødets åbning  

2.  Godkendelse af dagsorden  

3.  Afvikling af nød-kongressen  

4.  Afholdelse af resten af kongressen  

5.  Ændring af lovenes § 15  

6.  Ny forretningsorden  

7.  Beløb til overførsel  

8.  Ansættelsesudvalg  
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1. Mødets åbning 
Fraværende:  Christina Thisted-Høeg, Jakob Westergaard Poulsen, Peter Butty. 

I øvrigt Honorering slås sammen med mødet den 2.10 til 1 honorar.  

Mødeleder Charlotte Graungaard Falkvard 

Ordstyrer Troels Jeppesen 

Referent Michael Dreyer 

 

2. Godkendelse af dagsorden 
Beslutning: HB godkendte dagsordenen. 

 Dagsordenen i punktform erstattes af den indsatte dagsorden med talpunkter.  

3. Afvikling af nød-kongressen 
Indstilling: HB godkender afviklingen af nød-kongressen 

Behandlet på mødet: Punkter, der behandles på nød-kongres: 

Formalia 

Det bliver lidt anderledes, men det finder vi ud af. OK  

Hovedbestyrelsens beretning inkl. mundtlig del (+ debat/Mentimeter?) 

OK 

Godkendelse af regnskaber for 2017, 2018 og 2019 

OK 

Fremlæggelse af rammebudget, herunder fastsættelse af kontingent 

OK 

Godkendelse af, at lovene forlænges indtil hele Kongressen er afholdt (se 
senere i dette dokument) 

OK 

Valg af formand 

OK 

Valg af næstformand 

OK 

Nedsættelse af Uddannelsesfondens bestyrelse 

OK 

Lovændring af § 15 
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OK 

 

Praktik: 

HB-mødet den 2. oktober afholdes på Zoom med fokus på beretning (10-14) 

Godkendt 

Tjek af deltagere (åbnes 30 minutter før den virtuelle kongres starter) 

Godkendt 

Afstemningsprocedurer (vi tager udgangspunkt i dem, der stemmer imod og 
dernæst dem, der hverken stemmer for eller imod) 

Godkendt 

Vi tager udgangspunkt i de tilmeldinger og afmeldinger vi har nu – det vil give 
for meget uorden at påbegynde en ny afmeldingsprocedure 

Godkendt 

 
Beslutning: Godkendt. 

 

4. Afholdelse af resten af kongressen 
Indstilling: HB beslutter afholdelsen af resten af kongressen 

Behandlet på mødet: Forslag om at planlægge 2 datoer, og håbe at en af datoerne kan blive til 
virkelighed. 

Forslag: 

• 28. november 2020 kl. 10-16 - fysisk 
• 27. februar 2021 kl. 10-16 – fysisk, alternativt virtuelt 

Lykkes det ikke at afholde fysisk kongres hverken den 28. november 2020 eller 
27. februar 2021 konverteres den 27. februar 2021 til virtuel kongres, eventuelt 
i grupper. Vi skal være i mål inden regionsgeneralforsamlingerne. 

Det er også muligt, blot at have ét bud, fx den 28. november og gøre den til 
virtuel i grupper, hvis vi ikke kan mødes fysisk. 

Udfordringer 

Håndbogen med Radiograf Rådets love bliver redigeret senere end 
medlemmerne er vant til og eventuelt først efter årsskiftet. Det kan vi måske 
skrive os ud af – alternativt kan Kongressen godkende, at lovene forlænges til vi 
har afholdt hele Kongressen. 
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Der vil være sket et skifte af ledelsesrepræsentanten of dennes suppleant. 
Forslag til løsning på dette: De nuværende repræsentanter kan deltage i fysisk 
kongres med taleret og få refunderet transport – stemmekraften ligger på de 
to nye repræsentanter. 

HB tilkendegav 

Susanne Thomsen hældte til den 13. marts, da 4 af hendes delegerede ville 
være fraværende 28.11 på grund af den korte tidsfrist, og 27.2 er vinterferie.  

Stinne Munthe-Brun var enig i Susanne Thomsens betragtninger. Mener at der 
skal skæres så meget som muligt fra den 3. oktober. I tvivl om, hvorvidt 
nærheden af generalforsamlinger kan have indflydelse på deltagelsen i det ene 
eller det andet.  

Lars Jensen var også enig i én dato. Men synes at det var tæt på 
generalforsamlingerne. Ville hellere have en dato før vinterferien (uge 5 – 6.2). 
Mente ikke at det gav mening at sætte folk i grupper efter region.  

Charlotte Graungaard Falkvard sagde at det med grupper kunne være frivilligt.  

Johnny Jensen erkendte vanskeligheder med datoen. Han ville gerne, at HB fik 
mandat til at træffe de nødvendige beslutninger. Han ville i øvrigt gerne at HB 
var samlet fysisk under en virtuel kongres.  

Torben Kirk Lehnskov var enig i datoen i uge 5. Og synes ikke det er ansvarligt 
at samles fysisk under en virtuel kongres.  

Susanne Thomsen ville hellere flytte det hele – både kongresser og 
regionsgeneralforsamlinger. Det hele så sent som overhovedet muligt.  

Anette Rosenklint var enig i dette.  

Johnny Jensen mente at vi skal gøre det nødvendige. Vi har aldrig været i en 
lignende situation. Vi skal nok se på en force majeure-paragraf i lovene.  

Kathrine Erenskjold sagde, at selv om der er god tid til, så er det meget at 
flytte.  

Charlotte Graungaard Falkvard sagde at man kan afholde 
regionsgeneralforsamlinger mellem 1.3 og 15.4. Vi kan stadig holde fast i 13.3 
og flytte generalforsamling ind i april.  

Stinne Munthe-Brun var med på at flytte det.  

Susanne Thomsen ligeså. Hun mener nok at folk kan rykke det.  
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Lars Jensen mener at vi gør det svært ved også at skyde generalforsamlingen, 
men på den anden side er det i god tid og det vil ikke ændre meget. 

Der var drøftelse om debatten med HB-sammensætningen, som under alle 
omstændigheder må tages inden generalforsamlingerne. Det må vi bare skulle 
indordne os under.  

Susanne Thomsen var imod at HB alene bestemmer, jf. Johnny Jensens forslag.  

Der er 7 dage efter påske til at afholde generalforsamling.  

Der var et stort flertal for kongres 13.3. De nye datoer kommer efterfølgende. 
Det sørger Michael Dreyer for.   

Der bliver taget hånd om, hvordan vi så håndterer lovene. Den gamle håndbog 
(lovene) gælder til den 13.3. (1.4). 

Vedrørende ledelsesrepræsentanten, så tilsluttede HB sig, at nuværende 
repræsentanter kan deltage i fysisk kongres med taleret og få refunderet 
transport – stemmekraften ligger på de to nye repræsentanter. 

Beslutning: Godkendt. Rest-Kongressen afholdes den 13. marts 2021 og 
regionsgeneralforsamlingerne flyttes ind i april 2021 

  

5. Ændring af lovenes § 15 
Indstilling: Der var af formanden foreslået et ændringsforslag til et nyt § 15 stk. 4:  

Såfremt Hovedbestyrelsen finder det påkrævet, er den bemyndiget til at lade 
Kongressen afholde digitalt.  

Efterfølgende var der kommet et forslag til præcisering så § 15 stk. 4 ville lyde:  

Såfremt Hovedbestyrelsen finder det sundhedsmæssigt påkrævet, er den 
bemyndiget til at lade Kongressen afholde digitalt.  

Behandlet på mødet: Der var i HB tvivl om, hvorvidt ”sundhedsmæssigt” var en tilstrækkelig 
betegnelse for, hvad der kunne forhindre en almindeligt afviklet kongres.  

Johnny Jensen mente at force majeure-begrebet kunne tages i anvendelse. 
Dette skal defineres.  

Charlotte Graungaard Falkvard foreslog ”i tilfælde af force majeure er HB 
bemyndiget til at afholde Kongressen digitalt”. 

Beslutning: Ny § 15, stk. 4 bliver, som eneste lovændring, forelagt kongressen den 3. 
oktober. Den bliver forelagt med følgende lovtekst:  

I tilfælde af force majeure er HB bemyndiget til at afholde Kongressen 
digitalt. 

  

Charlotte Graungaard Falkvard
Hvor læser du det?

Michael Dreyer
Det gør jeg heller ikke. Det er bare sådan en rund dato, og vedtægtsændringer plejer at gælde fra 1.1.
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6. Ny forretningsorden 
Indstilling: Den digitale forretningsorden blev fremvist. 

 Der var spørgsmål til procedurer ved afstemning. Disse blev redegjort for.  

Vi bliver nødt til at kræve at alle er logget på sin egen individuelle enhed ved 
afstemninger. Hvordan de delegerede vælger at lytte og tale på kongressen er 
ikke væsentligt.  

Beslutning: Godkendt. 

  

7. Beløb til overførsel 
Indstilling: Regionerne melder ud hvor meget de ønsker overført. Det skal gøres som et 

rimeligt estimat.  

Behandlet på mødet: Det bliver et gæt. Og det var alle indforstået med. 

Beslutning: Godkendt. 

  

8. Ansættelsesudvalg 
Indstilling: HB skal melde deres kandidatur ind og kommentarer til stillingsopslaget senest 

mandag den 28.9.  
Behandlet på mødet: Lars Jensen ville gerne have, at den faglige konsulent blev ansat på baggrund af 

en radiograffaglig uddannelse.  

Johnny Jensen mente at vi nok skulle lægge vægt på det radiograffaglige, eller i 
det mindste sundhedsfaglige.  

Susanne Thomsen så ikke, at en ikke-radiograf var et problem – bare det ikke 
er en sygeplejerske.  

Charlotte Graungaard Falkvard er ikke i tvivl om at en radiografuddannelse er 
en fordel.  

Torben Kirk Lehnskov var helt ligegyldig overfor baggrundsuddannelsen, han 
mente at de personlige egenskaber var altafgørende.  

Der er i udgangspunkt 1 HB-medlem i ansættelsesudvalget.  

Susanne Thomsen pointerede at det er vigtigt at vedkommende klædes på til 
det af det øvrige HB.  

Beslutning: HB melder sit kandidatur og kommentarer til formandskabet.  


