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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 8 – 10.30
10.30 – 12 Faglige udvalgsmøder

Dato Tirsdag den 17. maj 2016

Formalia
Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Niels Anton Andersen

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

Afbud Michael Aagaard Laursen, Charlotte Høje Kristensen

Godkendelse af dagsorden
Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser
Sagsbehandler  Orientering om medlemshenvendelser, ansøgning om advokatbistand til et 

medlem, og fejl i Moderniseringsstyrelsens pensionsprogram.

Formand Henvendelse fra hovedstyrelsen ang. lovforslag

FTR-Nord intet

FTR-Syd Skrevet til skolechefen vedrørende opfølgning på sidste møde.

Kasserer

Særlig Fond

Andre: Der er lavet en henvendelse til Via om, at man hører kommunerne om hvilke 
liniefag der mangler, og hvad der er et godt lærerliv.

Debatpunkter
Emne Debat Indstilling/handling

1 Afsluttende omkring 
kalenderen – 
herunder det 
fremsendte regnskab

Alle kalenderpunkter er færdige.
Der er overskud på produktion af 
kalenderne der uddeles. Det foreslåes at 
stykprisen nedsættes næste år.
Der burde gøres opmærksom på at det nu
er billigere end da hovedforeningen 
havde opgaven.

Vi tilslutter os at 
overskuddet nedsætter 
stykprisen.

2 Temadebat: GF’s 
organisering/struktur

Tidligere start er formentlig klaret med 
kommunerne. 
Kan afstemninger slåes sammen.
Instruktion af dirigent på skrift?
Skal der være underholdning også?
Strukturen er for tung, den skal speedes 
op.
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Kunne man starte en temadebat på 
generalforsamlingen?
Kunne Anders Bondo indgå?
Kunne man sætte et sluttidspunkt?
Kunne der laves et regnskabstema?
Et sluttidspunkt må ikke kvæle debatten.
Der skal noget eksternt indhold til.
TR skal have en tilbagemelding om hvad
vi vil ændre.

3 Praktisk i 
forbindelse med 
TRmødet den 20/5

Der bliver brød og pålæg.
Bodil og Charlotte står for Norddjurs 
møde.

4 Underskrifts-
indsamling

Hovedstyrelsen vil gerne have boostet 
kampagnen mod det nye lovforslag , og 
støtte til underskriftsindsamlingen ” 
skole for alle.” 

Vi tager det op på fredag 
ved TR-mødet.

5 lukket punkt  Niels Anton erklærede sig inhabil, og 
forlod mødet under behandlingen.

Drøftet

6 

7 

Beslutningspunkter
Emne Overvejelser Indstilling/handling

I Beslutning vedr. 
anvendelse af 
overskud fra 
kalenderen 2016 2017

Nedsættelse af 
stykprisen næste år.

II 

Eventuelt
Der laves portrætfoto af de ansatte på tirsdag.
Forslag om oversigt over nærmeste hjertestarter

Til Hjemmesiden
a
b

Punkter til kommende møde
Punkt Tovholder
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Godkendelse af dette referat
De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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