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Dagsorden til bestyrelsesmøde i Sund By Netværket 

Tid: Torsdag den 31. oktober kl. 10-14.  
Sted: KL-Huset, S-01 

NB: Eksterne medlemmer af bestyrelsen (dvs. KL, Sundhedsstyrelsen, SIF & Danske Regioner)  

mødes til frokost med den øvrige bestyrelse kl. 11.30., alternativ kl. 12.15. når mødet genoptages. 

1. Velkomst til Katrine Schønning og præsentation af bestyrelsen 

2. Godkendelse af dagsorden 
Referat af bestyrelsesmødet den 5.9.13. har fundet sted pr mail (http://sund-by-net.dk/sites/sund-by-
net.dk/files/SBN%20referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%205-9-13-godkendt180913.pdf)  

3. Orientering om aktuelle sager v/ formanden 
- Nyt medlem 

- Møde med SUM, herunder orientering om fælles udmelding af nyt projekt 

- Styregruppemøde i Center for implementering i praksis  

- Sund By Netværkets session på KL's Sundhedskonference 

- Sund By Netværkets økonomiske ramme 2014, se bilag 1 

4. Opfølgning på drøftelser om bestyrelsens arbejde, herunder besøg i temagrupperne 
 
Kl. 11.30 – 12.15. Frokost for hele bestyrelsen 

5. Velkommen og præsentation af medlemmer i den samlede bestyrelse for Sund By Netværket 

6. Orientering om aktuelle og kommende v/ formand og sekretariatschef, se bilag 2 

7. Strategisk retning for Sund By Netværket i 2014 v/ formanden 
Se bilag 3, referat fra seminar den 6.9.13. for de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
Vi vil gennem en række aktiviteter sætte mere fokus på det brede sundhedsbegreb og arbejde med 
samskabelse af velfærd, og styrkelse af lokalsamfund. Det vil vi gerne gøre gennem samarbejde og 
partnerskaber med andre aktører; herunder interesseorganisationer, fagforeninger, styrelser, foreninger 
etc. Vi vil gerne prøve at bevæge os ud på nye områder, og vil derfor gerne bede de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer om på forhånd at overveje, hvor de ser muligheder for, at Sund By Netværket, kan 
indgå i partnerskaber med andre organisationer, herunder hvilke arenaer vi kan bevæge os ind på. 

8. Eventuelt 

Bilagsoversigt 
Bilag 1: Indstilling om personaleudgifter i 2014  
Bilag 2: Status om igangværende og kommende projekter 
Bilag 3: Referat fra startegiseminar den 6.9.13. for de medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
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