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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 9.40-12.00
Møde med seniorklubbens bestyrelse kl 8.30-9.30

Dato Fredag den 15. december 2017

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Peter Ravn

Deltagere Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen, Niels 
Kristian Bech Jensen, Bodil Noer Kondrup 

Afbud

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser – til slut på mødet!

Sagsbehandler 1) Rikke har rettet henvendelse til sekretariatet i København for at høre, 
hvordan medlemmer der er ansat på særlige vilkår, er stillet i en evt. 
konfliktsituation.
2) PDK retter en henvendelse til København for at opfordre til, at foreningen 
udarbejder fælles retningslinjer for kredsenes tidsmæssige opbevaring af 
personsager i forbindelse med  persondataforordningen.

Formand Fmd-skabet har holdt opfølgningssamtale med Rikke, ny sagsbehandler, som 
gerne vil opdateres mere på bl.a. politiske emner. Hun deltager derfor i punktet 
Meddelelser fremover.
Orientering om div. person-relaterede sager.
Hulmursisolering er igangsat.
Termostater til varmestyring overvejes.

FTR-Nord HMU bliver inddraget i drøftelser vedr budget 2018. 

FTR-Syd HU- møde i torsdags d 7/12; 
- bl.a tidsforbrug til tillidsvalgte (lokal MEDaftale)
- AMR-uddannelser
- sammensætning af de nye OmrMED 

Kasserer Orientering om bl.a kørselsgodtgørelse og frikøb. 

Særlig Fond

Andre:
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Debatpunkter

Emne Debat Indstilling/handling

1 Fælles introduktion 
til DLFs kommunika-
tionsplatform v/THRO

Alle medlemmer skal have kendskab til 
siden i løbet af januar. 
Meningen er, at  komplatform.dlf.org 
skal være den primære 
kommunikationsplatform for vore 
medlemmer. Hjemmesiden skal 
fremover henvise til komplatform.dlf.org
- derfor skal alt lokalt medlemsrelevant 
stof flyttes fra hjemmesiden til den nye 
platform.

TR informeres på 
TRmødet d 26/1
AMR informeres 
sammen med 
medlemmerne, der 
informeres på faglig 
klubber senest 1/3.
Thomas og Niels 
Kristian flytter alt 
lokalt KS/TR/AMR-
relevant stof over på 
platformen - så 
meget som muligt i 
løbet af januar.
Punktet tages op på 
alle KS møder i den 
kommende tid.
Referater og 
dagsordener 
kommer fra nu af til 
at ligge på portalen.
Vi udsender indtil 
videre fortsat 
dagsordener, 
referater, invitationer
mv ud direkte på 
mails.

2 Kandidatmaterialer 
til GF’18 v/LIBS

Lisbeth har kigget på  materialet; der 
skal lidt revideringsarbejde til. 

Lisbeth laver et trykt 
eksemplar.

3 Henvendelser til de 
nye politiske udvalg i 
kommunerne v/PERA
og MILA (lukket 
punkt)

Drøftet.

4 Medlemsarrange-
ment den 30. januar 
2018 – status 
v/THRO

Plakat udsendes til 
skolerne 3.januar.
v/ Lisbeth

5 

6 

Beslutningspunkter
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Emne Overvejelser Indstilling/handling

I Henvendelser til de 
nye politiske udvalg i 
kommunerne v/PERA
og MILA (lukket 
punkt)

Rettes til og 
udsendes i uge 1

II 

Eventuelt

Til Hjemmesiden

a

b

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

komplatform.dlf.org Thomas og NK. 

Kandidatmateriale. Lisbeth

Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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