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1. Hovedbestyrelsesmøde - åbning 

Dato: 26. oktober 2021  Mødetidspunkt:  

Kl. 10.00 – 16.30 

Mødested: Radiograf 
Rådets lokaler 

Møde indkaldt af Radiograf Rådet 

Mødeleder: CGF 

Referent JF 

Deltagere Formandskab: Charlotte Graungaard Falkvard (CGF) og Christian 
Gøttsch Hansen (CGH) 

Region Hovedstaden: Torben Kirk Lehnskov (TKL) og Kathrine 
Erenskjold (KE) 

Region Sjælland: Katja Svanevig Dornsø (KSD)  

Region Nordjylland: Susanne K. Thomsen (SKT) og Johan Tandrup 
Kensler (JTK)  

Region Midtjylland: Christina Bagge Thisted-Høeg (CBTH) og Lise 
Bro (LB) virtuelt 

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

RSD: Josephine Vadgaard (JV) virtuelt 

Sekretariat: Christian Strøm (CS) og Jeanette Fischer (JF)  

Shady Khalil (SK) punkt 5 og Homma Yusuf (HY) punkt 8 - fortroligt 

 

Afbud: Nadja Christensen  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender den foreliggende dagsorden. 

Behandlet på 
mødet 

Der var et ønske om adskillelse af orienteringspunkterne.  

Beslutning Den foreliggende dagsorden blev godkendt og 
orienteringspunkterne fordeles fremadrettet ud på mødet, så vi 
ikke har for mange orienteringer i halen på hinanden. 

3. Formel godkendelse af referatet af den 20. september 2021 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Godkender det foreliggende referat. 

Behandlet på 
mødet 

  

Beslutning Referatet blev godkendt. 

4. Opsamling på regionsbestyrelsesseminaret 21.-22. september 2021 

Sagsfremstilling Årets regionsbestyrelsesseminar havde samarbejdet med Dansk 
Sygeplejeråd på dagsordenen, ligesom deltagerne drøftede 
Radiografnålens fremtid og Radiograf Rådets kommende 
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jubilæumsfest. Endelig blev der fulgt op på opgaveønsker 
formuleret på regionsbestyrelsesseminaret i 2019. 

Med henblik på at fastslå, hvorledes der reelt skal følges op på de 
drøftede emner, fremlægges hermed formandskabets indstilling til 
konklusioner på det drøftede, idet drøftelserne om samarbejdet 
med Dansk Sygeplejeråd, Radiografnålens fremtid samt 
jubilæumsfesten fremstilles i separate punkter på dette mødes 
dagsorden. 

 

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen i forlængelse af 
drøftelserne af opgaveønsker formuleret på 
regionsbestyrelsesseminaret i 2019 beslutter, at: 

1. Der nedsættes en brugergruppe, som får til opgave at være 

sparringspartnere for sekretariatet i arbejdet med at gøre 

Radiograf Rådets hjemmeside til et moderne site, som 

både medlemmer og andre brugere finder relevant og 

brugervenlig. 

2. Der i forbindelse med formidlingen af beslutninger – bl.a. 

af økonomisk karakter – truffet i Hovedbestyrelsen lægges 

vægt på en meget høj grad af transparens og åbenhed om 

overvejelser og bevæggrunde. 

3. Der i 2022 gennemføres en medlemsundersøgelse, som 

giver Hovedbestyrelsen indblik i, hvilke faktorer der af 

medlemmerne opleves som særligt væsentlige for 

opretholdelse af medlemskab, herunder medlemmernes 

præferencer i forhold til kontaktpunkter; bl.a. relationen 

til det trykte blad og den fysiske kalender. 

4. Der prioriteres ressourcer i formandskabet til at 

understøtte regionsbestyrelsernes arbejde, herunder at 

bidrage til, at der skabes endnu bedre sammenhæng 

mellem arbejdet i Hovedbestyrelsen, regionsbestyrelserne 

og det, der udføres af tillidsrepræsentanterne. 

5. Der fremadrettet udsendes dagsorden til 

hovedbestyrelsesmøder to uger før et møde afholdes, 

mens der tilsvarende udsendes referat af møderne 14 dage 

efter afholdelsesdagen, samt at der kommunikeres, f.eks. i 

form af et nyhedsbrev, til medlemmerne om beslutninger 

truffet i Hovedbestyrelsen, når disse beslutninger har 

direkte relevans i forhold til deres medlemskab af 

Radiograf Rådet. 

6. Der arbejdes på at gøre formandskabet mere tilgængeligt 

for medlemmer bl.a. ved at initiere virtuelle debatter eller 

spørgetimer, hvor medlemmerne kan møde Radiograf 

Rådets politiske ledelse samt at koble formandskabet på 

regionernes medlemsarrangementer ude i landet.  

7. Der skabes et overblik over Radiograf Rådets politiske 

organer og faglige netværksgrupper med henblik på at 

gøre opmærksom på og reklamere for de muligheder, der 

findes for at deltage i Radiograf Rådets politiske og faglige 

aktiviteter. 

8. Der i forbindelse med julen 2021 laves en ’julekalender’ på 

Facebook, hvor en række medlemmer med forskellige 

faglige profiler præsenteres for at gøre opmærksom på 

den faglige dybde og bredde, radiografer besidder.  
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Konklusion 1. Der udarbejdes et udkast til et kommissorium til 

brugergruppen. HB bakkede op om, at det skal være en og 

samme person og at det ikke nødvendigvis skal forbi 

sekretariatet først. Der var forslag til at benytte en 

professionel i stedet for en radiograf, som ligeledes kan 

undersøge brugervenligheden m.m.    

2. Fokus på økonomien. Emnet er kommet frem pga. 

lejlighedskøbet. Der var enighed i HB om, at der hele tiden 

har været transparens omkring lejligheden. Sagen har 

været drøftet i HB, i regionsbestyrelserne, stået i 

referaterne m.m. Der skal udarbejdes en strategisk plan 

for, hvordan det gøres fremadrettet.  

3. Medlemsundersøgelse iværksættes, men først i 2022. 

4. Der bør ligge en velkomstmappe m/opgaver herunder 

ansvar. HB mappen skal opdateres. Nye regionsfor- og 

næstformænd inviteres til en infosamtale. Endelig 

efterlyste formandskabet et tidligere HB-vedtaget 

dokument om de forventninger, der er til 

regionsbestyrelsesarbejdet. 

5. Bilag til lukkede punkter skal sendes i en separat mail. 

Dagsorden fremsendes 14 dage før afholdelse. Referat 

udsendes senest 14 dage efter afholdelse af HB møde.  

6. Ingen bemærkninger. Vedtaget.  

7. Ingen bemærkninger. Vedtaget.  

8. HB besluttede, at det skal hedde et ”juleevent”. Vi stræber 

efter 24 indlæg (videoer). I modsat fald lægges indslag op 

løbende. 

Dato for regionsbestyrelsesseminar 2022 fastsættes hurtigst 
muligt. 

 

5. Samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd  

Sagsfremstilling På regionsbestyrelsesseminaret gav deltagerne input til 
Hovedbestyrelsens videre drøftelser i forhold til samarbejdet med 
Dansk Sygeplejeråd. Ved brug af hattemetoden, tidligere anvendt i 
forbindelse med Hovedbestyrelsens drøftelser, arbejdede 
seminardeltagerne i første omgang med den politiske 
samarbejdsaftale med Dansk Sygeplejeråd og i anden omgang med 
at generere idéer til, hvordan samarbejdet med Dansk 
Sygeplejeråd kan udvikles. Bilag 5.1 og 5.2 rummer opsamlinger fra 
regionsbestyrelsesseminaret, mens der på selve mødet vil blive 
præsenteret et ”landkort” over aspekterne af samarbejdet med 
Dansk Sygeplejeråd. 

Samarbejdet med Dansk Sygeplejeråd er mangefacetteret, og der 
er ikke kommet fuldkommen entydige anvisninger frem i forhold 
til, om samarbejdet bør videreudvikles eller skal neddrosles. På 
Hovedbestyrelsens møde den 26. august 2021 fremkom 
Hovedbestyrelsen dog med en række ændringsønsker til den 
nuværende politiske samarbejdsaftale med Dansk Sygeplejeråd, og 
på regionsbestyrelsesseminaret konfirmeredes flere af disse 
ændringsønsker. Det ”landkort”, der fremlægges for 
Hovedbestyrelsen til videre drøftelse, giver et samlet overblik over 
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status for Hovedbestyrelsens samlede drøftelser af samarbejdet 
med Dansk Sygeplejeråd. 

Til baggrund for Hovedbestyrelsens videre drøftelser vedlægges 
oversigt over forskellige beslægtede faglige organisationer (Bilag 
5.4), idet Hovedbestyrelsen har ytret interesse i eventuelt at 
orientere sig mod samarbejder med en eller flere andre faglige 
organisationer parallelt med eller som alternativ til det nuværende 
samarbejde med Dansk Sygeplejeråd.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen fortsætter drøftelserne af samarbejdet med 
Dansk Sygeplejeråd, herunder aspekterne af de ønskede 
justeringer af den politiske samarbejdsaftale med Dansk 
Sygeplejeråd og eventuel timing i forhold til at invitere Dansk 
Sygeplejeråd til en forhandling af de ønskede justeringer.   

Behandlet på 
mødet  

SK præsenterede det udarbejdede landskab, hvorefter HB fortsatte 
deres drøftelse om samarbejdet. Der er ønsker til forbedringer af 
samarbejdsaftalen mellem DSR og Radiograf Rådet. HB er dog 
enige om, at der er flere fordele end ulemper. Forhandlingsretten  
administreres forskelligt i de enkelte DSR-kredse og der er et stort 
ønske om ensartethed i alle regioner/kredse. OK21 har skabt 
forvirring hos medlemmerne, om vi står sammen med DSR eller ej.  

Konklusion  Der tages ingen beslutning nu. Punktet tages op igen ved næste 
møde, inden vi byder DSR ind til forhandling om ny/ændring af 
samarbejdsaftalen. 

6. Radiografnålens fremtid 

Sagsfremstilling Hovedbestyrelsens hidtidige drøftelser af radiografnålens fremtid 
har afdækket en række spørgsmål og svar. Der er således bred 
enighed i Hovedbestyrelsen om, at nålen skal bevares, og at den 
trænger til en relancering med henblik på at promovere de faglige 
aspekter af det at bære radiografnålen. Hovedbestyrelsen er 
herudover enige om, at nålen bør være gratis, og indbetalte 
deposita skal tilbydes tilbagebetalt eller ombyttes til en genstand 
for det indbetalte depositum – f.eks. i form af en t-shirt. 
Hovedbestyrelsen har i sine drøftelser også været inde på 
muligheden for en særlig radiografnål til de studerende, som  f.eks. 
vil kunne overrækkes ved ceremonier på skolerne.  

På regionsbestyrelsesseminaret inviterede Hovedbestyrelsen 
regionsbestyrelsesseminardeltagerne til at bidrage med input til 
Hovedbestyrelsens allerede afholdte drøftelser. Seminardeltagerne 
udtrykte samstemmende med Hovedbestyrelsens hidtidige 
drøftelser enighed i, at radiografnålen skal bevares og være gratis, 
men trænger til en relancering, måske re-design af den nuværende 
nål og branding af det faglige indhold og signal i det at bære nålen. 
På regionsbestyrelsesseminaret var der endelig konsensus om, at 
der bør være en særlig radiografnål til studerende.  

Formandskabet har i forbindelse med Radiografiens dag den 8. 
november 2021 besluttet at udskrive en konkurrence under 
overskriften ”Mit faglige forbillede”, hvor medlemmer opfordres til 
at indstille en kollega, der spiller eller har spillet en særlig faglig 
rolle, til at vinde titlen som ”Årets faglige forbillede”. 
Konkurrencen vil naturligt spille ind i drøftelserne om 
radiografnålens fremtid og den forhåbentligt hermed øgede fokus 
på radiografernes faglighed, og diskussionerne af, hvad god 
faglighed i realiteten er, vil kunne bruges, når overvejelserne om 
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relancering af radiografnålen skal materialisere sig. Tidligere 
anvendte metode, hvor der er udsendt en oplysende folder om 
radiografers arbejde anvendes ikke i 2021.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og i øvrigt 
bakker op om initiativet ”Mit faglige forbillede” taget i forbindelse 
med Radiografiens dag. 

Behandlet på 
mødet 

Initiativet er blevet modtaget positivt, dog var tidspunktet i uge 42 
ikke det bedste grundet efterårsferie. HB spurgte ind til, hvem der 
beslutter hvem vinderen af ”Mit faglige forbillede” skal være, 
hvortil CGF svarede, at formandskabet beslutter dette.  

Konklusion Vi drager ud i landet og kårer vinderen.  

7. Radiograf Rådets jubilæumsfest 

Sagsfremstilling Arrangementsgruppen bestående af Christina Bagge Thisted -Høeg, 
Kathrine Erenskjold og Susanne Kornbeck Thomsen fra 
Hovedbestyrelsen orienterede på regionsbestyrelsesseminaret om 
status for arrangementet, herunder om gruppens besøg på 
Vingsted Hotel- og Konferencecenter, hvor gruppen bl.a. fik en 
rundvisning og blev introduceret til de muligheder, centret ru mmer 
for forskellige sociale adspredelser, herunder mulighederne for at 
arrangere en ”GPS Challenge”.  

Arrangementsgruppen fremlagde desuden et økonomisk overblik 
over jubilæumsfesten bl.a. i forhold til de foreliggende muligheder 
for transport til og fra Vingsted Hotel- og Konferencecenter. 
Gruppen plæderede for, at arrangementet gøres så billigt som 
muligt for medlemmerne med henblik på, at flest muligt har lyst til 
og mulighed for at deltage i festen.  

Drøftelserne på regionsbestyrelsesseminaret af planerne for 
jubilæumsfesten den 21. maj 2022 gav ikke entydige svar på, 
hvorledes festen optimalt afvikles. Der var således ikke konsensus 
om spørgsmålet om aktiviteter, herunder en ”GPS Challenge” og 
deltagerbetalingens størrelse, herunder spørgsmålet om transp ort 
til og fra Vingsted Hotel- og Konferencecenter. 

Radiograf Rådets jubilæumsfest annonceres i Radiografens 
oktober-nummer, mens detaljerede tilmeldingsbetingelser, 
herunder deltagerpris, skal foreligge, således at annoncering af 
disse detaljer kan finde sted i forbindelse med Radiografens 
december-udgivelse. Det er derfor nødvendigt for 
Hovedbestyrelsen på indeværende møde at træffe en række 
beslutninger i forhold til arrangementet.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen i forhold til  
Radiograf Rådets jubilæumsfest den 21. maj 2022 beslutter, at:  

1. Radiograf Rådets jubilæumsfest den 21. maj 2022 starter 

fra kl. 17.00, hvor deltagerne bl.a. får mulighed for at 

indtage en drink m.m., men at der i øvrigt ikke afvikles 

andre aktiviteter, før alle festdeltagere er ankommet, og 

spisning m.m. finder sted. 

2. Regionsbestyrelserne håndterer og administrer 

tilmeldinger til festen og arrangerer i forlængelse heraf 

transport til og fra Vingsted Hotel- og Konferencecenter. 

Ledere, studerende og pensionister tilmelder sig 

tilsvarende direkte til regionerne afhængig af, hvor de er 
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bosiddende. Regionsbestyrelserne fastlægger desuden 

(eventuelt) deltagergebyr for transport til og fra Vingsted 

Hotel- og Konferencecenter. 

3. Vingsted Hotel- og Konferencecenter håndterer 

medlemmernes eventuelle ønsker om overnatning direkte 

via centerets hjemmeside. 

4. Fastlægger deltagergebyret for selve festen til 350 kr. for 

alle medlemstyper bortset fra studerende, som betaler 200 

kr. for at deltage i festen. Gebyret indbetales direkte til 

Radiograf Rådet. 

Behandlet på 
mødet 

HB drøftede hvorvidt vi skal se bort fra festudvalgets oplæg, der 
omfatter et socialt arrangement fra kl. 14 og i stedet tilslutte sig 
formandskabets ønske om først at starte festen kl. 17. 
Festudvalget v/SKT har i den forbindelse udsendt en mail til HB og 
henvist til tidligere aftale drøftet i HB. Det store spørgsmål drejer 
sig om tid og økonomi. HB har ved tidligere lejlighed bevilliget 
400.000 kr.    

Konklusion HB besluttede at støtte op om festudvalget. Festen starter derfor 
kl. 14 og omfatter det sociale arrangement. Der udarbejdes en 
endelig deltagerpris samt en blanket for tilmelding inkl. 
bustransport, som administreres af sekretariatet. Det vil være 
muligt først at ”møde ind” kl. 17. Dette vil da være ved egen 
transport til stedet. 

8. LUKKET PUNKT (FORTROLIGT) 

Sagsfremstilling Intet referat. 

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

 

Konklusion  

        9. Rekruttering af kommunikationskonsulent til Sekretariatet   

Sagsfremstilling En fremtidig kommunikationskonsulent i Radiograf Rådets 
sekretariat vil i mere udpræget grad end hidtil varetage 
journalistiske og kommunikative opgaver – flere af hvilke, der i kun 
ringe grad har kunnet prioriteres højt tidligere. Ansvarsområderne 
for den nye kommunikationskonsulent vil være følgende:  

• Ansvarlig for produktion Radiografen med vægt på, at den 

nye kommunikationskonsulent kan levere journalistisk 

indhold til magasinet. 

• Redaktør af Radiograf Rådets hjemmeside med vægt på, at 

den nye kommunikationskonsulent kan levere journalistisk 

indhold til sitet. 

• Ansvarlig for (herunder udvikling af) Radiograf Rådets 

SoMe-aktiviteter med vægt på, at den nye 

kommunikationskonsulent kan stå for såvel planlægning 

som produktion af indhold; både på skrift og i levende 

(video-)billeder. 

• Ansvarlig for produktion af artikler og debatindlæg til 

skrevne medier med udgangspunkt i både egne og andres 

idéer og vinkler. 
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Desuden vil den nye kommunikationskonsulent deltage i løsningen 
af andre opgaver i Radiograf Rådets sekretariatet og herunder:  

• Medvirke til rekruttering af nye medlemmer – både ved at 

udarbejde oplysningsmateriale der promoverer 

medlemskab, men også ved fysisk deltagelse på møder 

med f.eks. nye radiografstuderende. 

• Medvirke til planlægning og udmøntning af 

verdenskongres for radiografer, som Radiograf Rådet er 

arrangør af i 2024. 

Rekrutteringen af den nye kommunikationskonsulent vil foregå i 
november måned 2021 således, at den nye konsulent kan tiltræde 
stillingen i Radiograf Rådet pr. 1. januar 2022. Der vil blive nedsat 
et lille ansættelsesudvalg i Sekretariatet bestående af 
sekretariatschefen og to medarbejdere. Udvalget vil indstille en 
kandidat til Formandskabet, som herefter anmoder om 
Hovedbestyrelsens godkendelse, inden ansættelse finder sted. 
Anmodning om godkendelse vil foregå elektronisk med henblik på, 
at rekrutteringsprocessen kan være afsluttet inden novembers 
udgang. 

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og herunder 
bakker op om, at rekrutteringsprocessen kan tilendebringes inden 
novembers udgang.  

Behandlet på 
mødet 

HB gav udtryk for, at det var et fint oplæg.  

Konklusion HB besluttede, at der vælges et medlem fra hovedbestyrelsen til 
ansættelsesudvalget. KE og JV er kandidater. De drøfter indbydes, 
hvem af dem der deltager. 

10. Nyt fra Formandskabet og Sekretariatet  

Sagsfremstilling  

Indstilling Formandskabet indstiller, at Hovedbestyrelsen: 

Tager orienteringerne til efterretning.  

Behandlet på 
mødet 

• CGF orienterer om status i Sundhedskartellet efter OK21. 

 

• CGH oplyser, at han har været til møde i følgegruppen. Der 
er tilsyn på afdelingerne, specielt på mammo området, da 
de er presset. Har deltaget i politiske caféer flere steder i 
landet ifm. TR Grunduddannelsen. 

 

• CS ønsker et punkt på et kommende HB møde, hvor han 
giver en bred information om sekretariatets opgaver og 
ansvarsfordeling. 

Konklusion Ikke relevant. 

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

Sagsfremstilling  

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

Behandlet på 
mødet 

Region Hovedstaden v/TKL: 

Stinne L. Munthe-Brun er gået på barsel. TKL har derfor overtaget 
formandsposten og KE næstformandsposten. TKL oplyser, at Stinne 
L. Munthe-Brun er genvalgt i FH udvalgene for de næste 4 år. TKL 
kan desværre ikke overtage pladsen under Stinnes barsel. Der skal 
laves en særskilt godkendelse. 

 

Region Syddanmark v/LJ: 

LJ oplyser, at der er plads til alle i regionsudvalget i region Fyn. FH 
Syddanmark er organiseret i 5 udvalg. Der afholdes valgmøder i 
alle sektioner. 

 

Region Midtjylland v/CBTH: 

CBTH oplyser, at hun er valgt til alle bestyrelser. Der forhandles 
regionale tillæg til strålebeskyttelseskoordinatorerne. På AUH er 
MR Centret nedlagt. Det skaber mange ringe i vandet og giver 
udfordringer, da der er meget snak i krogene.  

 

Region Sjælland v/KSD: 

Radiologien lægges sammen regionalt. KSD har mødt den nye 
bestyrelse. Der har været afholdt mange MED møder i forhold til 
rekruttering. Det går fint i SUH Roskilde og Slagelse. Holbæk og 
Nykøbing Falster Sygehuse halter. Holder første 
medlemsarrangement den 1. februar 2022.  

 

Region Nordjylland v/SKT: 

Der planlægges medlemsarrangement i slutningen af marts 2022. 
Der er kun et FH udvalg og radiograferne har ikke automatisk en 
plads. Det er de store organisationer, der besidder disse. FH 
afholder et kultur arrangement. Godt 60 radiografer har tilmeldt 
sig. 

 

Lederne v/PA: 

Arbejdspresset for lederne er stort. Alle afdelinger i region 
Syddanmark har modtaget trivselspenge, som skal bruges til 
sociale arrangementer. 

 

RSD v/JV: 

RSD har afholdt åbent bestyrelsesmøde. Desværre uden deltagere. 
Der planlægges arrangement i Aalborg og København. Fejrer 
Radiografiens Dag den 8. november.  

 

TRU v/LJ og AMR v/CGH: 

Det fælles seminar er klar og vi glæder os til at mødes fysisk.  

 

Forskning v/CGF:  

Forskningsnetværket afholder netværksmøde I Odense samtidig 
med lederseminaret. 



 

Side 10 

Internationalt: 

Der er virtuelt AGM (årsmøde) i EFRS. CGF overtager 
præsidentposten i EFRS den 12. november 2021 for en periode på 
2 år.  

Konklusion Ikke relevant. 

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

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

TKL spurgte ind til priser på radiografkurser, medlem/ikke medlem.  

Konklusion Vi inviterer Claus Brix ind til næste HB møde for videre drøftelse. 

13. Det politiske pusterum 

Sagsfremstilling Punktet er fra og med Hovedbestyrelsens møde den 9. -10. juni 
2021 et fast tilbagevendende punkt på Hovedbestyrelsens 
dagsorden. Der er umiddelbart ikke varslet temaer, der ønskes at 
blive taget op under punktet på dette møde, hvorfor ordet er helt 
frit under behandlingen af punktet.  

Indstilling Formandskabet indstiller, at: 

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

Behandlet på 
mødet 

 

Konklusion Ikke relevant. 

14. Eventuelt 

Sagsfremstilling  

Indstilling  

Behandlet på 
mødet 

 

Konklusion  

 


