Nyhedsbrev maj.
Pandemien er stadig over os, men det ser ud til at samfundet er blevet væsentligt mindre ramt
end frygtet.
Heldigvis virker det til, at både vi i det præhospitale og hospitalerne har kunne følge med. Der
har været lidt udfordringer rundt omkring, men langt de fleste er blevet løst hurtigt.
I Region Midt har det været utryghed omkring basekørsel. Vi har skrevet til Præhospitalet i
Region Midt, for at få dem til at ændre på det i denne tid. Vi har også haft kontakt til medierne,
som desværre ikke ville informere om det. Så desværre er basekørsel i Region Midt fortsat.
Det virker ikke til, at det er meget farligere at være i sundhedssektoren i Danmark end i resten af
landet, da der kun er en meget let forhøjet konstatering er Covid-19 smittede blandt os. I gør
det virkeligt godt, og I er fantastiske til at passe på jer selv og jeres familier.
Vi, i bestyrelsen, er stolte af, at repræsentere det præhospitale beredskab, når man med så kort
varsel har omstillet sig og indført en hel ny måde at gøre ting på.

Det er også i den forgangne måned, at de reddere på 3F overenskomst har stemt om deres nye
overenskomst.
Desværre blev det endnu en gang et nej tak fra redderne, men endnu en gang får de den
overenskomst, som de ikke ønsker.
Det eneste sted det blev et ja, var i CF området.
Det viser endnu en gang tydeligt, hvor lidt redderne betyder i de gamle fagforeninger, og hvor
lidt de har at skulle sige om deres egne overenskomster.
Jeg må dog tage hatten af for forhandleren, det er ikke lykkedes dem at lave den lige så dårlig
som i 2017.
Vi har netop udsendt indkaldelsen til vores ordinære generalforsamling. Det bliver i år den 27.
maj i Ringsted. Desværre er vi endnu ikke sikre på at vi kan få lov at afholde det på grund af
Covid-19.
Hvis du har noget vi skal tage op på generalforsamlingen, så skal det sendes til
formand@reddernesfagforening.dk senest 14 dage før.
Desværre må vi meddele at Mads Nørregaard Nielsen af personlige årsager har været nødsaget
til at indstille hans virke i Reddernes Fagforening.
Vi vil gerne takke Mads for hans store indsats og vedholdende gåpåmod.
Det betyder at vi har en opfordring til dig om at stille op til en bestyrelsespost.
Vi er kommet i en situation, hvor vi skal bruge friske kræfter i bestyrelsen.
Bestyrelsesarbejdet består i, at vi holder bestyrelsesmøde én gang om måneden online.
Derudover deltager man i de opgaver, som man har tid og lyst til.
Mellem 3 og 4 gange om året afholder vi et to dages seminar et sted i landet. Der arbejder vi en
masse, men der er også plads til god mad og hygge. (Vi køber ikke dyr mad, men laver den selv)
Du skal ikke have nogle kvalifikationer for at stille op til bestyrelsen. Du skal bare have lyst til at
ytre dine meninger og holdninger, og have lyst til at være med til at stikke kursen som
Reddernes Fagforening tager.
Du får stillet computer til rådighed og bliver oplært i de programmer vi bruger.
Som bestyrelsesmedlem får man et fast honorar hver måned som udbetales hvert kvartal.
For mere information skriv på Kontakt@reddernesfagforening.dk
www.reddernesfagforening.dk
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