Referat

PK Bestyrelsesmøde
16. september 2021
Kl. 16:15 – 18:00
Sted: Jagtvej 13, 1001, Nuuk
Mødet indkaldt af:

Ken Jensen, formand, med på Trams

Inviterede:

Anne Mertz, næstformand
Medlemmer:
Tania Vodstrup
Kristina Harder, på barsel (men deltog)
Naajaraq Kriegel, afbud
Nicole Vincent, med på Teams
Anette Gadegaard, afbud
Suppleant:
Petra Luna Fuglø, Afbud

Ordstyrer:
Referent:
Vedhæftet:

Anne Mertz
Pia Bloch Spotteck
Referat 19. august 2021

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Pauline fra Sygepleje Etisk Råd, kommer i starten og fortæller om vores deltagelse ved Sygepleje Etisk
Træf 2022.
I 2022 er vi værter for Sygepleje Etisk Råd Træf i Grønland, det er PK der sår for udgiften.
I år er det Danmarks tur, som burde have været sidste år, men blev rykket til i år pga. COVID-19. Det er
den 27.-28. september.
Temaet 2022 bliver: Hvad sker der med etikken, når der er skiftende personale/ svingdørsansatte. Og
hvad med det personale der er tilbage.
Pauline sender mødeinvitation til Ken efter 30. september, hvor de skal snakke om dato for træffet og
oplægsholdere, vi kan evt. arrangere at hyre oplægsholderne fra NUNA-MED.
Til GF vil Sygepleje Etisk Råd rekruttere nye medlemmer til bestyrelsen, da to er trådt ud.
3. Kommentarer til referat fra den 19. august 2021.
Vi følger på røde noter næste gang.
4. Status på corona.
Folk i 30’erne og dem der går i byen bliver smittet. Der er 8 nye smittede i dag, ingen indlagte.
Ken følger op på tjenesterejser.
Vi afventer svar fra formandsdepartementet vedr. tillidsrepræsentanter.
DIS vil og er belastet, fordi corona-sekretariatet bliver nedprioriteret. De sender ikke testsvar mere i
god tid, DIS er stoppet med at give svar telefonisk, da det er corona-sekretariatets ansvar.
Sundhedsplejersker bruger mundbind ved hjemmebesøg.
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5. 30-års jubilæum
- Plakat Maria Kjærulff, beslutning.
3631 er mest fagforeningsagtig. Forsalg til Maria: Kan du lege med isbjerg/bjerge i baggrunden,
meget dynamisk med barn og menneske. Intrigeret bjælke med diverse informationer.
- Merchandise, beslutning.
Der besluttes at Maria Kjærulff skal stå for produktionen af muleposer og kopper. Pia indhenter
tilbud hos Maria.
- Program, beslutning.
Ken og Pia forslår følgende program:
Aqqaluk Lynge, stifter af IA. Kan måske fortælle om hvordan sundhedsvæsnet ser ud under
selvstændighed under rigsfællesskabets hat. Pia tager kontakt.
Maria Kreutzmann, kan fortælle om grønlandske sagn, om vigtigheden her af i inuits tro. Pia tager
kontakt.
Pia tager kontakt til Karsten Rex og Uka Geisler, om en af dem vil komme og holde et oplæg om, at
være grønlandsk sundhedsperson, deres forskning og gode historier.
Pia kontakter desuden HHE Express og Aurora vedr. lokaler.
Kristina, Nicole og Tania er i festudvalget.
6. Beslutninger/diskussion
- TR-seminar, opdatering og status
Der er bestilt billetter til kursusoplægsholderne. Datoer meldes ud til Caroline/ TR-gruppen. Punkt
til program: Bisidderrollen. Carol sender tanker til Ken vedr. punkter.
- GF.
Vi mangler fortsat regnskabet fra Deloitte, skal være klar midt oktober.
Forslag til GF, at medlemsblad skal være ad hoc.
Menuen skal være pænt, som mætter.
6.1. Strategi og projekter fremover.
Udsættes til næste gang.
7. Høringer
https://naalakkersuisut.gl/da/H%C3%B8ringer/Aktuelle-h%C3%B8ringer
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8. Eventuelt.
- Lejlighed, forsat drøftelse med Pia om kontorplacering. Lejligheden står færdigt slut oktober 2021.
- Kristina, diskussion vedr. fremmøde til bestyrelsesmøder. Ken taler med bestyrelsesmedlem vedr.
fremmøde.
- Kristina, habilitet. Det er svært at medlemmer af bestyrelsen også er i ledelsen, det er en svær
problematik. Overveje på sigt at skrive i vedtægterne, at ledere ikke kan vælges ind i bestyrelsen,
men at lederne er for sig selv i PK, men at der kan reserveres en plads til én leder i PKs bestyrelse.
Ken drøfter dette med advokat.
- Medlem på universitetet Carsten Juul Jensen, kæmpe force for os og har skrevet ph.d. om
nyuddannede sygeplejersker.
- Julefrokost bliver holdt den 20. november på Restaurant Unicorn.

9. Næste møde: torsdag d. 21. oktober kl. 16:15 – 20:00.
Til næste dagsorden:
10. Evaluering af mødet.

