
  

  
  

102. regionsmøde i Region Storkøbenhavn.  

Mandag d.10. oktober 2022, kl. 18.00 – 21.00.   

 

 
 

Tilstede:  
Afbud:  

Dagsorden:  

  

Værtsgruppe: Regel 62 

- Formanden byder velkommen.   

- 7. koncept.   

- Valg af ordstyrer.   

- Valg af referent. (ved frafald af sekretær) 

- Opdatering af fortrolighedsliste. 

- Præsentationsrunde.  

- Godkendelse af referat fra 101. regionsmøde. 

- Information fra TEU ved Lone Z. 

- Uddeling af Regionshåndbog, Servicehåndbog, Strukturhåndbog – samt information ved formanden.   

- Nyt fra grupperne. (erfaringsudveksling). 



- Personvalg:  

i. Repræsentant i TEU (Telefon og e-mail udvalget). Kvalifikationer og arbejdsbeskrivelse i henhold 
til regionshåndbogen. 

” Anbefalet ædruelighed: 3 år. 

Kendskab til Telefon- og e-mailvagten. 

2 årlige møder, 1 fælles erfaringsudvekslingsmøde.  

• Være regionens repræsentant i udvalget og bringe information til regionen fra udvalget 
og evt. forslag fra regionen til udvalget. 

• Sørge for at kontaktpersoners data er opdaterede.  

” Skriv en ansøgning til laust@tinyrebel.dk 

 

- Indkomne forslag: 

i. Ingen indkomne forslag 

- Indlæg til Box 334 

i. Der skal skrives et indlæg til Box 334 om regionens arbejde 

 

- Service Konferencen: 

i. Gennemgang af forslag og workshops 
Note: Forslag mm. Omdeles i hard-copy ved mødet. 

 
- Opfølgning fra sidste regionsmøde 
 
 

i. Status på Regionalt informationsudvalg 
 

 

Rapport fra landsdækkende service: 

Hovedservicerådet (HSR):    INGEN RAPPORT. 

Landsdækkende Informationsudvalg (LIV):   INGEN RAPPORT. 

Telefon- og e-mailudvalget (TEU):   INGEN RAPPORT. 

 



Info fra landsdækkende service: 

BOX 334.       

 

Info fra faste udvalg: 

Informationsudvalget. 

 

- Info fra Regionsrådet:    

i. Formanden 

ii. Kasserer   

iii. Bulletpoints vi kan gå tilbage til grupperne med. 

- Eventuelt   

- Nye medlemmers opfattelse:  

  

- Dato og Værtsgruppe til næste møde, herunder deadline for forslag og udvalgsrapporter.    

Vært:  

Næste møde i regionen: Dato for næste møde i regionen: 

Deadline for forslag, udvalgsrapporter og ansøgninger: 

   

Region Storkøbenhavn kontonummer: 1551 0068683  

Eller MOBILEPAY: 39245  

Husk at oplyse hvilken gruppe som indbetaler hattepenge, hvis I vil have, at det skal fremgå af regnskabet.  


