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1. Hovedbestyrelsesmøde - åbning 

Dato: 26. august 2021  Mødetidspunkt:  

Kl. 10.00 – 16.30 

Mødested: Fysisk 

Møde indkaldt af Radiograf Rådet 

Mødeleder: CGF 

Referent JF 

Deltagere Formandskab: Charlotte Graungaard Falkvard (CGF) 

Region Hovedstaden: Stinne L. Munthe-Brun (SLMB) og Kathrine 
Erenskjold (KE) (suppleant for Torben Kirk Lehnskov)  

Region Sjælland: Pernille Heise (PH) (suppleant for Katja Svanevig 
Dornsø) og Trine Rindal (TR) (suppleant for Nadja Christensen) 

Region Nordjylland: Susanne K. Thomsen (SKT)  

Region Midtjylland: Christina Bagge Thisted-Høeg (CBTH) [virtuelt] 

Region Syddanmark: Lars Jensen (LJ) og Johnny Jensen (JJ)  

 

Sekretariat: Christian Strøm (CS) og Jeanette Fischer (JF) samt 
Shady Khalil (SK) under punkt 4. 

 

Afbud: Torben Kirk Lehnskov, Katja Svanevig Dornsø, Nadja 
Christensen, Josephine Vadgaard, Pica Andersen og Christian 
Gøttsch Hansen 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender den foreliggende dagsorden. 

Behandlet på 
mødet 

CGF oplyste, at Radiograf Rådet har modtaget en ansøgning til 
forskningsfonden. Denne sendes i runde til HB på mail.  

Beslutning Den foreliggende dagsorden blev godkendt. 

3. Formel godkendelse af referatet af den 9.-10. juni 2021 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender det foreliggende referat. 

Behandlet på 
mødet 

Der var ingen kommentarer til referatet. 

Beslutning Referatet blev godkendt. 

4. Samarbejdet med Danske Sygeplejeråd 

Sagsfremstilling Samarbejdet mellem Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd er 
forankret i to samarbejdsaftaler; en politisk aftale oprindeligt 
indgået 19. september 1973 og sidst ændret med virkning fra 1. 
december 2017, og en administrativ (økonomi) aftale senest 
indgået 1. juli 2021. I praksis er det vanskeligt fuldkommen at 
skabe et overblik over det konkrete samarbejde, som foregår på 
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mange planer; fra det overordnede politiske samarbejde over det 
konkrete arbejdspladssamarbejde til samarbejdet mellem 
Radiograf Rådets sekretariat og Dansk Sygeplejeråds sekretariat. 
Radiograf Rådet betaler et årligt gebyr til Dansk Sygeplejeråd som 
følge af samarbejdsaftalen. I 2021 betaler Radiograf Rådet kr. 
483.000 til Dansk Sygeplejeråd. Tilsvarende betaler Radiograf 
Rådet et gebyr til Dansk Sygeplejeråd for økonomiaftalen. I 2021 
betaler Radiograf Rådet kr. 184.000 til Dansk Sygeplejeråd. Samlet 
betaling for de to samarbejdsaftaler er dermed kr. 667.000 
inklusive moms. Formanden gjorde opmærksom på at det at koble 
de to aftaler sammen kan være misvisende, da der er tale om 
væsens forskellige aftaler. En regulær gensidig samarbejdsaftale og 
et produkt vi køber. Det er medtaget for fuldstændighedens skyld , 
men er ikke afhængige af hinanden.  

I forbindelse med overenskomstfornyelsen 2021 er samarbejdet 
mellem de to organisationer naturligt kommet i fokus, men 
Hovedbestyrelsen havde allerede inden da besluttet, at 
samarbejdet skal undersøges nærmere, da der gennem flere år er 
rapporteret om lokale forskelle på hvordan samarbejdet opleves 
og fortolkes. Ved brug af ”hattemetoden” har Hovedbestyrelsen 
peget på en række fordele (gul hat), men også ulemper, fejl og 
mangler (sort hat) ved samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd. 
Desuden har Hovedbestyrelsen drøftet følelsesmæssige 
implikationer (rød hat) ved samarbejdet, samt hvor samarbejdet 
kan udvikles (grøn hat). I forbindelse med sekretariatets arbejde 
med at lave den digitale opsamling af drøftelserne har der vist sig 
et behov for at komme tættere på netop udviklingsmulighederne 
(grøn hat), hvorfor sagen igen fremlægges for Hovedbestyrelsen, 
men med særligt henblik på videre at drøfte indholdet i de to 
samarbejdsaftaler. 

Hovedbestyrelsens behandling vil atter være faciliteret af 
konsulent Shady Khalil, og de enkelte elementer i den gældende 
samarbejdsaftale mellem Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd 
vil danne udgangspunktet for de videre drøftelser, hvorfor det er 
centralt, at Hovedbestyrelsens medlemmer forinden behandlingen 
på mødet forholder sig til indholdet i aftalerne. Strukturen for 
drøftelserne vil tage udgangspunkt i bilaget ”Samarbejdet mellem 
Radiograf Rådet og Dansk Sygeplejeråd” herunder med de i bilaget 
udledte emner: 

• Forhandlingsret og forhandlinger 

• Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter  

• Ledermedlemmer 

• Organisatorisk 

• Internationale politiske fora 

• Økonomisk/administrativt 

Resultatet af drøftelserne vil munde ud i etableringen af et 
”landkort”, som skal visualisere de forskellige meninger og 
holdninger til samarbejdet. Landkortet fremlægges for 
regionsbestyrelserne på regionsbestyrelsesseminaret den 21. – 22. 
september som en indledning til en bredere debat med henblik på 
at kvalificere Hovedbestyrelsens kommende beslutninger i forhold 
til samarbejdet og samarbejdsaftalerne med Dansk Sygeplejeråd.  

 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 
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Fortsætter drøftelserne om samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd 
med udgangspunkt i de udledte emner fra de indgåede 
samarbejdsaftaler. 

 

Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen behandlede denne gang den politiske 
samarbejdsaftale med kritiske øjne. Punkterne blev drøftet 
enkeltvis ved hjælp af hattemodellen, som vil munde ud i et 
digitalt landskab til videre drøftelse ved 
regionsbestyrelsesseminaret. Overordnet ønsker Hovedbestyrelsen 
ligestilling i samarbejdet. 

Konklusion Hovedbestyrelsens behandling af aftalen præsenteres ved 

regionsbestyrelsesseminaret. 

5. Mødekalender for 2022 

Sagsfremstilling Ifølge Hovedbestyrelsens forretningsorden afholder 
Hovedbestyrelsen mindst otte møder årligt, hvorfor årets 
mødeplan som minimum skal rumme dette antal møder. I 
mødeplanen er det hensigtsmæssigt, at der tages hensyn til anden 
mødeaktivitet, der finder sted i organisationen og i de 
organisationer m.v., hvor Radiograf Rådet er involveret eller 
engageret. Af hensyn til logistikken omkring møderne – transport 
m.v. er det desuden væsentligt, at mødernes start - og 
sluttidspunkter er afstemt i Hovedbestyrelsen. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

A. Beslutter den fremlagte mødeplan, hvor der er taget hensyn til 

andre relevante aktiviteter 

B. Fastlægger tidspunkter for mødernes begyndelse og afslutning 

C. Konkret beslutter, at to møder i 2022 foregår virtuelt 

Behandlet på 
mødet  

Hovedbestyrelsen gennemgik den fremsendte mødekalender. Der 
var 2 rettelser til datoer. Nye datoer blev fundet. Mødekalenderen 
for 2022 blev herefter godkendt.  

Onsdag den 02. februar kl. 10.00 – 16.30                                   
Tirsdag den 08. marts kl. 10.00 – 16.30                                      
Onsdag den 27. april kl. 10.00 – 16.30                                      
Tirsdag den 17. maj kl. 12.00 – 15.00 (ZOOM)                              
Tirsdag og onsdag den 14.-15. juni 2 dags møde                              
Torsdag den 25. august 10.00 – 16.30                                        
Tirsdag den 20. september kl. 12.00 – 15.00 (ZOOM)                
Onsdag den 26. oktober kl. 10.00 – 16.30                               
Torsdag den 1. december kl. 10.00 – 16.30 

Konklusion  JF fremsender mødeindkaldelser til 2022.  

6. Halvårsregnskab – 1. halvår 2021 

Sagsfremstilling Årets første to kvartaler er gået, og der er derfor udarbejdet et 

halvårsregnskab. Halvårsregnskabet forelægges Hovedbestyrelsen til 

orientering. Halvårsregnskabet forelægges kommenteret, men der vil 

også være mulighed for, at der på mødet vil blive knyttet nogle ord til det 

forelagte, ligesom der vil være mulighed for, at Hovedbestyrelsen kan 

stille spørgsmål til hele eller dele af halvårsregnskabet. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 
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Tager orienteringen ad notam, men eventuelt stiller opklarende 
eller uddybende spørgsmål til hele eller dele af halvårsregnskabet 
for perioden 1. januar 2021 – 30. juni 2021. 

Behandlet på 
mødet 

CBTH mener at punktet bør hedde orientering/drøftelse.  

Hovedbestyrelsen havde herudover ingen kommentarer.  

Konklusion Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  

7. Program for regionsbestyrelsesseminaret 21.-22. september 2021 

Sagsfremstilling Årets regionsbestyrelsesseminar vil, som følge af tidligere 
drøftelser i Hovedbestyrelsen, have samarbejdet med Dansk 
Sygeplejeråd på dagsordenen, ligesom Hovedbestyrelsen har 
ønsket, at bestyrelserne drøfter Radiografnålens fremtid. Dertil 
kommer, at der skal følges op på de opgaver, der blev formuleret 
under punktet ”Regionsbestyrelsernes egen tid” på det seneste 
regionsbestyrelsesseminar, som fandt sted den 18. -19. september 
2019 (vedlægges som Bilag 7.2). Desuden er der gjort plads til et 
punkt om jubilæumsfesten, og endelig er det forudskikket, at der 
også på dette regionsbestyrelsesseminar skal afsættes tid til, at 
bestyrelserne kan have separate drøftelser. Det er planen at 
udsende endeligt program for regionsbestyrelsesseminaret 
hurtigst muligt efter Hovedbestyrelsens møde. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Drøfter det foreløbige program for regionsbestyrelsesseminaret 
2021 og herunder forholder sig til såvel de enkelte 
programpunkter som de tidsmæssige aspekter af programmet.  

Behandlet på 
mødet 

Hovedbestyrelsen godkendte det foreløbige program. Programmet 
udfyldes med indhold og underbilag.  

Konklusion Sekretariatet udsender materialet til regionsbestyrelserne.  

8. Lukket punkt 

Sagsfremstilling  

Indstilling Uden referat. 

Behandlet på 
mødet 

 

Konklusion  

        9.  Procedure for foretagelse af eksklusion af medlemmer 

Sagsfremstilling Kompetencen til at udelukke et medlem som følge af 
kontingentrestance ligger i Hovedbestyrelsen, og praksis har derfor 
været, at Sekretariatet har forelagt sager om kontingentrestancer 
for Hovedbestyrelsen, når dette har været muligt. Senest har det 
grundet de særlige omstændigheder omkring COVID-19 været 
vanskeligt at fremlægge sagerne for Hovedbestyrelsen. Sager om 
udelukkelse af medlemmer er typisk blevet behandlet som rene 
ekspeditionssager, hvor Hovedbestyrelsen altid har besluttet 
eksklusion. Med henblik på at sikre en mere smidig og effektiv 
procedure foreslår Formandskabet, at sager om udelukkelse af 
medlemmer i henhold til Radiograf Rådets love § 6, stk. 1 
fremadrettet behandles af Formandskabet. Sager i henhold til 
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Radiograf Rådets love § 6, stk. 2 ligger også fremadrettet i 
Hovedbestyrelsen. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Bemyndiger Formandskabet til, i henhold til Radiograf Rådets love 
§ 6, stk. 1, at kunne beslutte udelukkelse af et medlem, der ikke 
har betalt kontingent for to kvartaler i træk. Formandskabet vil 
årligt orientere Hovedbestyrelsen om beslutninger foretaget som 
følge af behandlingen af sager i henhold til Radiograf Rådets love § 
6, stk. 1.  

Behandlet på 
mødet 

Der var enighed i Hovedbestyrelsen om, at punktet er en 
sekretariatssag og ikke nødvendigvis skal behandles af 
Hovedbestyrelsen. 

Konklusion Hovedbestyrelsen besluttede at bemyndige Formandskabet til, at 
udelukke medlemmer, der er i restance med 2 kvartaler i træk. 
Hovedbestyrelsen orienteres løbende. 

10. Honorering af regionsformand 

Sagsfremstilling Der har været og er fortilfælde, hvor en regionsformand har 
barselsorlov. Der er i de pågældende tilfælde taget stilling til 
honorering af den pågældende regionsbestyrelse.  

Indstilling Regionsformand Stinne L. Munthe-Brun indstiller, at 
Hovedbestyrelsen: 

Drøfter sagen, som fremstillet i bilaget udarbejdet af 
regionsformand Stinne L. Munthe-Brun. 

Behandlet på 
mødet 

Punktet blev forelagt af forslagsstilleren. Der var en la ng drøftelse 
og også sympati for problematikken, der mundede ud i at vi 
centralt skal vejlede bedre, så regionsformænd og -næstformænd 
får tilrettelagt arbejdet inden for almindelig arbejdstid, så man 
ikke ender med et presset arbejdsmiljø  og nedgang i løn ved barsel 
eller sygdom. Umiddelbart er der to måder at indrette sig på. Den 
optimale er at søge tjenestefri uden løn og sørge for at sætte 
feriepenge og pension til side af honoraret. Det er også muligt at 
reducere sin arbejdstid, men med den løsning risikerer man reelt 
en lønnedgang ved eksempelvis sygdom. 

Forslaget blev således ikke vedtaget. 

Konklusion Der udarbejdes en vejledning der beskriver, hvilke muligheder vi 
anbefaler i forbindelse med fravær ved en uheldig eller lykkelig 
situation. 

11. Radiograf Rådets jubilæumsfest 

Sagsfremstilling Jubilæumsfesten arrangeres af en af Hovedbestyrelsen nedsat 
arbejdsgruppe bestående af Christina Bagge Thisted-Høeg og 
Susanne Kornbeck Thomsen fra Hovedbestyrelsen. Gruppen 
assisteres af Jeanette Fischer fra Sekretariatet. På mødet vil 
gruppen orientere om status for arrangementet samt initiere en 
drøftelse af de muligheder, der er for transport af medlemmer til 
og fra jubilæumsfesten, herunder det rent praktiske forbundet 
hermed samt finansieringen af transporten.  

Hovedbestyrelsen har i alt afsat kr. 400.000 til arrangementets 
gennemførelse, idet yderligere omkostninger skal dækkes af 
deltagergebyrer. Der er med arrangementsgruppens dispositioner 
indtil videre samlede udgifter for kr. 521.750. Eventuelle 
overnatninger betales af medlemmerne selv, mens 
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transportomkostningerne i form af leje af busser ikke er 
disponeret. Det har således været diskuteret, om regionerne selv 
vil arrangere og finansiere transporten af medlemmer til og fra 
Vingsted Hotel- og Konferencecenter. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Tager orienteringen ad notam og gerne kommer med input til 
arrangementsgruppen, samt at Hovedbestyrelsen drøfter, hvordan 
transporten af medlemmer til og fra Vingsted Hotel - og 
Konferencecenter skal foregå og finansieres. 

Behandlet på 
mødet 

SKT foreslår at transporten arrangeres lokalt og at prisniveauet 
holdes lavt.  

KE indtræder i udvalget. 

Konklusion Det blev aftalt, at der etableres et møde i festudvalget umiddelbart 
efter regionsbestyrelsesseminaret.  

12. Nyt fra Formandskabet og Sekretariatet 

Sagsfremstilling  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 
Tager orienteringerne til efterretning. 

Behandlet på 
mødet 

CGF orienterede om verdenskongressen. Til trods for at den i år 
blev afviklet som en hybrid kongres, var den fin.  

 

CS orienterede om sekretariatsdagen, hvor der blev kigget på 
ansvarsområderne. Der mangler stadig at blive kigget på 
opgavefordelinger, hvorfor sekretariatet skal mødes igen.   

Konklusion Ikke relevant. 

13. Nyt fra regionerne, lederne, de studerende og ansvarsområderne  

Sagsfremstilling  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Tager orienteringerne til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

Region Hovedstaden v/SLMB: Har pva. Radiograf Rådet deltaget i 
Pridekonference. Har ligeledes deltaget i FLU (Familie og 
Ligestillings Udvalget). Her er drøftet en ny barselslov mhp. mere 
øremærket barsel til den ikke fødende forældre. FH 
Kommunevalget fylder meget. TKL tiltræder som regionsformand 
under SLMB’s barsel. KE tiltræder som regionsnæstformand.  
Medlemsarrangementer er opstartet. KE deltager i et PKA 
panelmøde, hvor hun repræsenterer de unge.  

 

Region Sjælland v/PH og TR: Sammenlægning af regionen fylder 
meget. Savner et skriv, der beskriver bestyrelsesarbejdet. Mangler 
generelt information i regionen. CGF foreslår, at der afholdes et 
bestyrelsesmøde med regionen. 

 

Region Nordjylland v/SKT: Regionsgeneralforsamling afholdes den 
8. september. Medlemsarrangementer opstartes først i 2022. SKT 
deltager kun i FH Aalborg. 
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Region Midtjylland v/CBTH: Strejke og valgkamp fylder meget. 
Regionsgeneralforsamling afholdes den 7. september.  

 

Region Syddanmark v/LJ: LJ er kommet i forretningsudvalget i FH. 
FH Fyn er den eneste region med en fuldtidsfrikøbt for- og 
næstformand. Næstformand er fratrådt. Der er kampvalg. 

 

TRU v/LJ: Der er TRU møde den 15. september. Der arbejdes på 
program m.m. til TR-seminaret. 

Konklusion Ikke relevant. 

14. Idéer og/eller ønsker til punkter på kommende møder i Hovedbestyrelsen 

Sagsfremstilling  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Fremkommer med eventuelle idéer eller ønsker til punkter til 
kommende møder. 

Behandlet på 
mødet 

• Lejlighedssituation 

• Strålebeskyttelseskoordinatorer 

• Valg af formand i regionerne 

Konklusion De foreslåede punkter vil blive indarbejdet i fremtidige 
dagsordener. 

15. Det politiske pusterum 

Sagsfremstilling Hovedbestyrelsen har tidligere haft et punkt på dagsordenen, hvor 
Hovedbestyrelsen uden for referat og eventuelt – hvis det ønskes – 
uden Sekretariatets deltagelse har kunnet drøfte emner af aktuel 
karakter bragt op af Hovedbestyrelsens medlemmer. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Åbent og fordomsfrit drøfter de emner, der bringes frem under punktet. 

Behandlet på 
mødet 

Punktet refereres ikke. 

Konklusion Ikke relevant. 

16. Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

CGF ønskede at Hovedbestyrelsen tog stilling til et skriv 
omhandlende WorldPride. Efter drøftelser blev det besluttet at 
lægge en enkelt linje op på hjemmesiden: 

”I Radiograf Rådet er mangfoldighed en naturlighed. Mennesker er 
mennesker og i Radiograf Rådet står vi sammen – sammen!” 

Konklusion  

17. Bemærkninger til mødets gennemførelse 

Sagsfremstilling  
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Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

 

Konklusion  

 


