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Type: Dagsorden 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 9-14 

 

Dato 06. marts 2014 

 
Formalia 

Dirigent Thomas Raa Olsen 

Referent Malene Hjort Beckman/Niels Anton Andersen 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Malene Hjort Beckman, 
Maria Fogh Jensen, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen, Niels 
Anton Andersen 

Afbud Per Varsted 

 
Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser  Ekstra punkt under beslutninger.  

 
Meddelelser 

Sagsbehandler   

Formand   

FTR-Nord Mange høringssvar til arbejdsgrupperne.  

FTR-Syd   

Kasserer   

Særlig Fond   

Andre: 
Nyt fra 
Studierådet/VIA v. 
TH 

Der vil fortsat være studieråd i Århus, men der er stadig ingen 
praktikaftale på plads.   

 
Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 GF På trods af den forventede formue vil vi 
ikke anbefale kontingent-nedbringelse 
pga. kongresbeslutningen om netop 
kontingent-nedsættelse.  

Beretningen kommer 
på hjemmesiden i 
aften.  
Niels Anton 
medbringer elektrisk 
udstyr, ekstra 
computer, ledninger 
mv.  

2 Konstituering: 
Brainstorm til 
konstitueringsmødet den 
27/3 

Den 27.3, videregives informationer til 
den nye kredsstyrelse inden 
konstitueringen. 
Vi skal stå til rådighed for den nye 
kredsstyrelse i stedet for. 
Det bliver en ny situation at være 

Den nye kredsstyrelse 
frikøbes 2 hele dage til 
overlevering. 
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fagforening i. Vi skal vurdere hvilke nye 
opgaver, der kommer.  
Vi skal have løftet arbejdet i 
kommunerne. Der kunne være en fra 
hver kommune i arbejdsmiljøgruppen. 
Det er en god idé at videregive sine 
erfaringer, så de nye ikke starter på bar 
bund. 
Det var præmissen om et funktionstillæg 
der blev nedstemt, ikke idéen om at 
videregive oplysninger. 
Den valgte struktur har ikke været 
beskrevet. 
Vi kunne vælge et arbejdsmiljøudvalg, 
pædagogisk udvalg, organisatorisk 
udvalg og kursusudvalg. Vi skal definere 
arbejdet i kommuneudvalgene. Der 
kunne laves et arbejdsgrundlag. 
Forslaget om funktionsløn gjaldt en 
måneds forpligtelse. Man kunne fortælle 
hvordan det har været, så man som ny 
kredsstyrelse har et grundlag at finde sin 
nye måde at arbejde på. 
Vi er nødt til at få konstitueringen på 
plads inden 1. april, så frikøbet kan 
indberettes til kommunerne. 
Vi skal frikøbes hele torsdag og tirsdag 
formiddag, og derudfra frikøbe i forhold til 
andre opgaver. Næstformanden kunne 
frikøbes 2 hele dage. 
Der kan være mulighed for et yderligere 
frikøb til ad-hoc opgaver. Vi kunne 
afholde en informationsdag, og derefter 
afholde konstituering en anden dag. 
Næstformanden burde frikøbes mandag 
og torsdag, da KSØ er om mandagen. 
Kredsstyrelsen kunne også frikøbes 
mandag formiddag og hele torsdag, så 
næstformanden kan deltage i 
udvalgsmøder. 
Vi skal tænke på vores vilkår, så vi ikke 
køres ned. 
Kredsstyrelsen arbejder under ansvar for 
budgettet, dvs. 3860 frikøbstimer.  
Det er vigtigt at passe på os selv, og kun 
bruge den tid, der er afsat. 
Vi er nødt til at få afsat frikøb, som kan 
placeres på en ugedag. 
Skal TR-møder afholdes udenfor normal 
arbejdstid? 
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3 Evaluering af 
TR/AMR-dagen 

Stedet var ikke godt. 
Foredragsholderen var rigtig god og 
maden også. Der er gode 
tilbagemeldinger.  
Et forsamlingshus kan godt bruges en 
anden gang. En skole kunne måske også 
bruges. 
TR vil anbefale, at lederne inviteres 
næste gang. 
Vi kunne afsøge om lederforeningen er 
interesseret. 
Medlemmernes penge skal ikke bruges 
på ledernes opkvalificering, men vi kunne 
godt arrangere noget sammen.  
TR ønsker at der kommer noget i gang. 
Vi skal deles om arrangementet, også 
økonomisk. 

  

4 Opmærksomheds-
papir til TR, større 
tydelighed overfor TR 
og mere info til dem. 
 

TR (og medlemmerne) skal vide mere 
om, hvad kredsen laver. 
Ambitionsniveauet kunne være at hæve 
informationen til TR.  
Skrive mere ud end blot at diskutere.  
Kredsudgivelserne kunne diskuteres på 
TR-møder.  
Svært at melde ud, hvis vi ikke er enige.  
Måske kunne vi melde ud, hvad flertallet 
mener.  
Konsulent ud til at hjælpe os i gang? 

Ny kredsstyrelse 
opfordres til at tage 
opgaven på sig.   

5 Lønforhandlinger 
SD 
Orientering og drøftelse 

Drøftet.  Lisbeth tager kontakt til 
Syddjurs og 
København.  

6 Logo-konkurrencen 
– status 
 
 

 

 Der er ikke indkommet 
et tilstrækkelig antal 
kvalificerede forslag, 
så konkurrencen 
lukkes. 

 
 
 
Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I Køb af kopimaskine 
 
Thomas sender tilbud 
rundt. 
Debat og beslutning 

Kredsstyrelsen er kommet med input. Thomas og Lisbeth 
træffer en afgørelse.  

II Kontingent  Vedtaget.  

III Løntræk i ferie Næste år skal lærerne betale 16,04 timer 
af deres 5. ferieuge + 2 timer af 6. 

Malene skriver som 
næstformand et 
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ferieuge, fordi de har været i blevet 
lockoutet.  
Det synes urimeligt.  

læserbrev til 
lokalaviserne.  

 
 
Eventuelt 

Kredsmøde torsdag 9-12 på kredsen.  

 
Punkter til kommende møde 

Emne Tovholder 

   

   

   

  

 
Lyrik til medlemskommunikation 

 

 
Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


