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1. Valg af dirigent 
Kirsten Kenneth Larsen blev valgt. 
Hun konstaterede, at kongressen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Det blev i den forbin-
delse nævnt , at den digitale afholdelse skete på baggrund af hovedbestyrelsens forslag med de 
delegeredes tilslutning. 
 

2. Valg af referenter      
Jeanette Fischer og Michael Dreyer blev valgt. 
 

3. Valg af stemmetællere 
Jeanette Fischer og Troels Jeppesen blev valgt. 
 

4. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

5. Godkendelse af forretningsorden 
Forretningsordenen blev godkendt. 
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6. Hovedbestyrelsens beretning 
Formanden fremlagde beretningen.  
Den mundtlige beretning er udsendt til alle delegerede og vil kunne findes på radiograf.dk.  
Efterfølgende drøftelse: 
Johnny Jensen bemærkede at alting går i ring. Historien om S- og N-radiografer minder om forti-
dens kampe. Han håber at fornuften sejrer hurtigere denne gang. Politikerne er ude på et skrå-
plan, hvis de anfægter vores kompetencer. 
 
Stinne Lausten Munthe-Brun bemærkede at vi skal arbejde med radiografernes faglighed. At 
kæmpe for de ting vi kan. Vi skal stå fast og kæmpe for fagligheden.  
 
Lars Jensen synes at de delegerede skal på banen. Der er sket meget de seneste tre år, men der er 
også langt til målet. Fx oplevelserne på Stråleterapiafdelingerne.  
 
Charlotte Graungaard Falkvard var enig i dette. Vi får også fortællinger fra medlemmerne, og det 
er vigtigt med disse og noget der tages alvorligt på det politiske niveau. Dermed en opfordring til 
at melde ind, når der er noget der ikke fungerer.  
 
Anette Rosenklint mente også, at vi skylder S-radiograferne, at de fastholdes i deres specialeret-
ning.  
 
Niels Thygesen havde en enkelt kommentar, at mændene skubbes frem som ”de stærke”, bare 
fordi de er mænd.  
 
Stinne Lausten Munthe-Brun fremhævede også at den lille sexisme på afdelingerne er noget, der 
også skal gøres op med.  
Derudover nævnte hun at der lokalt blandt alle organisationer, har været udtrykt ærgerlighed over 
at pengene er øremærket ”de 1.000 sygeplejersker”. Der er lokalt også politisk ønske om at ændre 
dette, men det er som om DSR ikke vil rykke sig, når alt kommer til alt.  
 
Pica Andersen nævnte at fagkampen skal tage udgangspunkt i patientens tarv.  
 
Charlotte Graungaard Falkvard kommenterede, at hun var helt på linje med Johnny Jensens kom-
mentar. Det er vigtigt at fagkampene bliver kortere. Hun var glad for Lars Jensens ord om, at der er 
sket meget i perioden. Og så gentog hun opfordringen til medlemmerne om at give os historierne 
fra den virkelige verden til at underbygge vores politiske arbejde. Hun nævnte at 37 % af S-
radiografer i radiografien IKKE arbejder med stråleterapi.  
 
Som kommentar til den mandlige del af sexisme, så er det svært for mænd at stå frem.  
 
Angående de ”1.000 sygeplejersker”, så er det ikke trængt igennem på Borgen, at pengene er 
øremærket. Og så tror vi, at fagkampe er ”farlige”, men det er de ikke nødvendigvis, slet ikke når 
udgangspunktet er patienten. Fx, så har sygeplejersker travlt med at sige, hvad vi ikke kan. Måske 
skal vi gøre lidt det modsatte.   
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Anette Rosenklint havde et spørgsmål til s. 31 linje 4-5 og spurgte til, hvordan en leder fra 1.11 kan 
rykke op som regionsformand? Charlotte Graungaard Falkvard forklarede, at den konstituerede 
formand ikke repræsenterer lederne, men regionen. Lars Jensen replicerede at lovændringen, der 
kommer fra Anette Rosenklint, behandles til foråret. Og det skal vi komme i hu til den tid. 
 
Christina Thisted-Høeg siger at vi roses blandt andre for netop at spille på egen banehalvdel, så 
det bliver vi ved med.  
 
Birgit Balle kommenterede at vi ikke er gode nok til at gribe boldene mht. ligeløn. Hun savner ind-
spark. Vi skal ikke ligge under for noget.  
 
Charlotte Graungaard Falkvard svarede, at det er sværere end som så. Emnet forhandles fortroligt. 
Men det er nærmest umuligt, hvis vi skal tage pengene fra hinanden.  
 
Der var en kommentar fra Jan Rune Lind Sørensen om, at vi skal blive ved med at kæmpe for lige-
lønnen som radiografer – gerne med hårde midler, fx strejke.  
 
Charlotte Graungaard Falkvard svarede, at hun godt kunne huske, at hun selv syntes, at fagfor-
eningen bare accepterede præmisserne og lagde sig fladt ned. Så en fornyet debat om hvordan vi 
kan tackle problemet kunne være på sin plads.  
 
Johnny Jensen var enig. Vi skal ændre politikernes adgang til lovindgreb.  
 
Pica Andersen var ikke enig i, at vi fx skal strejke – ikke-arbejde – for mere løn. Vi skal vise vores 
værd i stedet og arbejde. Vi skal være synlige de små steder, og lederne bør melde sig til patient-
pårørende rådene, når muligheden viser sig. Vi skal påtage os opgaverne, når vi kan. De større ting 
er at italesætte, at vi er der for patienterne indenfor det radiografiske felt. Ordet ”patient” er cen-
tralt. Radiografer kan fx tilbyde at hjælpe trængte faggrupper med at lægge venflon, og dermed 
byde fagligt ind. 
 
Torben Kirk Lehnskov syntes det var et godt eksempel. Og at hans primære samarbejdsgruppe, 
som er bioanalytikerne, anerkender radiografernes forskellige kompetencer. 
  
Charlotte Graungaard Falkvard tilføjede, at det er de enkelte radiografer, der er væsentlige i den-
ne diskussion, det skal vi holde fast i. Og så var hun enig med Pica Andersen i, at vi er der for pati-
enterne. Selvom vi ofte selv har udgangspunkt i det tekniske, når vi skal forklare hvad jobbet inde-
bærer. Hun nævnte, at vi arbejder på det humanistiske plan, og har gjort det i årevis.  
 
Hovedbestyrelsens beretning blev vedtaget enstemmigt.  
 
Efter vedtagelsen blev der arbejdet med de fremtidige indsatsområder for Radiograf Rådets arbej-
de via mentimeter. Hovedbestyrelsen arbejder videre med resultaterne og der følges op med de 
delegerede den 13.marts 2021. 
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7. Godkendelse af regnskaber 2017 – 2018 – 2019  
Charlotte Graungaard Falkvard Graungaard Falkvard fremlagde regnskaberne. I 2017 havde vi et 
overskud på 152.531 kr. I 2018 var overskuddet på 414.785 kr. og i 2019 var det på 533.880 kr.  
Over den forgangne kongresperiode udviser det samlede overskud 1.101.196 kr. 
I forhold til budgettet er overskuddet lidt mindre i 2017. Til gengæld er overskuddet noget højere i 
2018 og 2019. 
Overskuddene er primært fremkommet ved, at vi som tidligere har budgetteret meget forsigtigt 
på medlemstilgangen. Denne har været større end budgetteret, hvorved AKUT indtægterne ligele-
des er øget. 
I kan med rette spørge, hvad vi vil/skal gøre med alle de penge, men det er netop fordi, vi igennem 
årene har haft en konsolidering af vores økonomi, at vi har turdet binde an med at udvikle organi-
sationen i den kommende kongresperiode.  
 
Regnskaberne for 2017, 2018 og 2019 blev alle godkendt individuelt. 
 

8. Fremlæggelse af rammebudget, herunder fastsættelse af kontingent 
Det udarbejdede budget danner grundlag for de foreslåede kontingentsatser og baggrund for, 
hvordan Hovedbestyrelsen er fremkommet til disse satser. Det er budgetsatserne vi skal vedtage 
på dette punkt. 
Hovedbestyrelsen foreslår at fastfryse kontingentsatserne for alle tre år. 
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Det har været et stort issue for Hovedbestyrelsen, at et budget for den næste kongresperiode ud-
arbejdes så præcist som muligt, med udgangspunkt i de fremtidige planer som allerede kendes.  
Som det kan ses, udviser budgettet et underskud for 2021 og 2022 på henholdsvis -727.000 kr. og 
- 255.000 kr., hvorimod budgettet udviser et mindre overskud for 2023 på 115.000 kr.  
 
På grund af Covid-19 har regionerne måtte aflyse alle deres medlemsarrangementer i foråret, 
sommeren og indtil nu (første del af efteråret 2020). Det betyder, at der naturligvis vil være et 
overskud i regionernes regnskab som pr. 31.08.20 samlet udgør 450.000 kr. I henhold til vedtæg-
terne kan regionerne overføre deres overskud fra det ene år til det efterfølgende år inden for en 
kongresperiode, men 2020 er et kongresår. 
Det er Hovedbestyrelsens forslag/ønske at regionerne grundet coronakrisen og til trods for, at det 
er et kongresår, kan få overført en anslået del af disse beløb til år 2021. Hver region har vurderet 
deres restforbrug for 2020 og det anslåede beløb vil udgøre omkring kr. 175.000. Det betyder, at 
underskuddet for 2021 i stedet for - 727.000 kr. vil være ca. - 902.000 kr.  
Da vi som bekendt har måtte flytte den fysiske kongres til marts 2021, vil underskuddet øges yder-
ligere med kr. 49.000 kr. Resultatet vil herefter være ca. - 951.000 kr. 
 
Beslutningen om de nye medlemsformer, der udestår indtil anden-delen af kongressen, vil også 
kunne øge underskuddet marginalt, dersom det vedtages, hvilket vi håber på. Beløbet kan være 
svært at anslå, da der er tale om få personer på under 20 timer om ugen og at det omvendt også 
kan være med til at fastholde fremfor at de melder sig ud. 
 
Til trods for dette og i lyset af de sidste mange års overskud, skal jeg på Hovedbestyrelsens vegne, 
anbefale at kongressen godkender de foreslåede kontingentsatser. 
 
Pica Andersen ville gerne have nogle ord på stigningen i personaleomkostningerne. Charlotte 
Graungaard Falkvard svarede, at det øgede fokus på det politiske vil gøre, at der skal være en 
egentlig driftsleder i sekretariatet – en sekretariatsleder/sekretariatschef. Det er der afsat midler 
til. 
 
Budgettet og kontingentsatsen blev godkendt.  
 

9. Ændring af § 15 
Der var forslag om et nyt stk. 4 i § 15:  
I tilfælde af force majeure er HB bemyndiget til at afholde Kongressen digitalt. 
 
Forslaget blev vedtaget med 50 stemmer for og ingen stemmer imod.  
 

10. Formel godkendelse af at de nuværende love forlænges indtil hele Kongres-
sen er afholdt 
De øvrige lovændringer fra Kongresbogen (der er udsendt før vi omlagde Kongressen til et virtuelt 
møde) er udsat til den 13. marts.  
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Forslaget blev vedtaget.  
 

11. Valg af formand. 
Der var én kandidat, Radiograf Rådets nuværende formand Charlotte Graungaard Falkvard, som 
herefter blev valgt. 
 
Charlotte Graungaard Falkvard er valgt som formand. 
 

12. Valg af næstformand 
Der var én kandidat, Radiograf Rådets nuværende næstformand Christian Gøttsch Hansen, som 
herefter blev valgt. 
 
Christian Gøttsch Hansen er valgt som næstformand. 
 

13. Nedsættelse af Uddannelsesfondens bestyrelse 
Peter Butty og Karina Baadsgaard Christensen ønskede at fortsætte deres arbejde i Uddannelses-
fondens bestyrelse. Der var ikke yderligere kandidater. 
 
Peter Butty og Karina Baadsgaard Christensen blev valgt. 
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For referatet: 
 
 
 
 
 
 
10/10 2020  
_______________________________________________  
Dato Kirsten Kenneth,    
 dirigent   
 
 
 
 
10/10 2020  
__________________________________________________________   
Dato Michael Dreyer,  
 referent 
 
 
 
 
10/10 2020  
__________________________________________________________ 
Dato Jeanette Fischer, 
 referent 
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