Nyhedsbrev maj 2020
Bestyrelsen tænker på jer alle i disse Corona-tider
Vi begynder med en hilsen fra formanden,
et tilbageblik samt vigtige datoer

2020 MAJ MÅNED. Kære Alle RIV-medlemmer
Håber at alle holder hovedet højt her i disse corona-tider, hvor nye vejledninger kommer næsten
dagligt, og vi alle skal være opstillingsparate dagligt!
Vi kan i RIV også mærke, at aktivitet af de lokale møder er gået fuldstændig i stå, hvilke er helt
forståeligt.
Bestyrelsen vil dog opfordre til, at grupperne begynder at planlægge møder til sensommer/efteråret,
selvfølgelig efter myndighedernes retningslinjer, så RIV består i fremtiden.
Pas på hinanden
Jane Giessing
Formand

2020 MARTS

ÅRSMØDE i Skuespilhuset

”Børne unge psykiatri 2020” & ”Fortællekoncert med Mathilde Falck”
Mandag den 9. marts 2020 kl. 12 – 20. Ugedagen var ingen forhindring 151 tilmeldt.
Vi bød velkommen med en fællessang – og trods den alvorlige situation vedr. Corona virus i Danmark
mødte 110 personer op.
Der var en del afbud/udeblivelser på dagen (præcist 41), hvilket vi ikke kunne stille noget op over for.
Der havde været kontakt nogle dage før med Skuespilhuset som ikke ville aflyse arrangementet og vi
valgte at gennemføre. Og i dag er vi meget glade for det, det blev en forrygende dag trods coronaalvor.
Se mere på dette link

I KOM GLADE SOM I PLEJER-Tak for det
2020 APRIL

ØKONOMI – UDBETALINGE AF HONORAR OG UDLÆG

Der har været udfordringer med udbetalingerne – Anette Graff fra Lægeforeningen har været
hjemsendt og derfor ikke har set mails. Der er nu styr på alle udbetalingerne.

2020 MAJ

BESTYRELSEN HAR KONSTITUERET SIG

Formand: Jane Giessing
Næstformand: Nina Lakner
Sekretær: Henriette Makwarth
B-medlem: Gitte Mailandt
B-medlem: Anne-Julie Stougaard
B-medlem: Eva Bering
B-medlem: Helle Westergaard
Kontakt endelig en fra bestyrelsen, hvis i har spørgsmål til afholdelse af møder m.m. Se
kontaktoplysninger her

2020 FACEBOOK-GRUPPEN
RIV-regh får jævnligt nye medlemmer. Lige nu er vi 379 i gruppen.
Er du eller har du kollegaer der endnu ikke er med så kan vi fortælle, der er stadig plads til flere.
Meget info lægges der, men i finder det også på hjemmesiden.

2020 GRUPPELEDERMØDET

23.oktober kl. 8.30-16

Vi arbejder på højtryk på arrangementet til efterårets Gruppeleder møde. Så hold endelig dagen
reserveret. Hold øje med sted og overskrift på Facebook og hjemmesiden.
Hvem kan deltage?
Det kan du som Gruppeleder / kontaktperson og eller assistent. Har du interesse for arrangementet
så tag en snak med gruppens Gruppeleder.
Der kan som udgangspunkt være 2 fra hver gruppe.

2020 STENO ARBEJDER PÅ AT TILBYDE WEBINARER OM COVID OG DIABETES ,
Steno Diabetes Center Copenhagen arbejder på at etablere webinarer som undervisningstiltag om
diabetes til erstatning for nogle af de undervisningsaktiviteter der ikke kan gennemføre fysisk.
Webinar vil være af forskellig længde fra 45 minutter op til et par timer afhængig af hvad der skal
undervises i.
Du kan holde dig opdateret på FB og eller hjemmesiden. Det lægges op der når vi ved noget mere.

2021 ÅRSMØDET

12. MARTS CA. KL. 12-20

Vi arbejder LIGELEDES på højtryk på arrangementet til ÅRSMØDE 2021
Så hold endelig dagen reserveret.
Hold øje med sted og overskrift på Facebook og hjemmesiden.
Hvem kan deltage? Det kan i alle

Videresend eller print til lægerne så de også kan se der ER GANG i RIV - RegH
På Bestyrelsens vegne
Nina Lakner
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