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Type: Referat 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde tirsdag: kl. 8.30 – 11 og fredag kl. 8.30 – 10.30 
Efterfulgt af kommunegruppemøder/ tastemøde for TR 

 

Dato Tirsdag den 22. november 2016 

 

Formalia 

Dirigent Lisbeth Bøwes 

Referent Niels Anton Andersen 

Deltagere Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, Thomas Raa Olsen  

Afbud Charlotte Høje Kristensen, Bodil Noer Kondrup, Niels Kristian Bech Jensen 

 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten 

 

Meddelelser 

Sagsbehandler Orientering om meddelelser der er udsendt 

Formand 7-8 er tilmeldt til aftenens arrangement om fremtidig struktur. En henvendelse 

om manglende udlevering af opgaveoversigter. 

Henvendelse om indgået aftale om Canada-tur. Vi har ikke indgået en aftale, og 

det er skrevet ud til TR i Syddjurs. 

FTR-Nord Temadag i hovedudvalget om rekruttering. Der er faldende ansøgerantal til 

stillinger. Forvaltningen vil gerne drøfte synlig læring med os. 

FTR-Syd Møde med forvaltningen på torsdag. 

Kasserer intet 

Særlig Fond  

Andre: Thomas deltog i delegeret møde i A-kassen.  Der er lavet om på mødet, så det 

skal være i første del af første kvartal i lige år, så det ikke kolliderer med 

generalforsamlinger og revision i kredsene. 

Niels Anton har revideret FTF Midtjyllands regnskab. 

  

 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 

1 Finpudsning af 
oplæg til 
eftermiddagens 
medlemsmøde 

Tilretning af slides til poverpoint. 

Vi skal tilbyde at tage ud til alle skoler. 

Hvad er det for nogle opgaver der skal 

løses. 

Kunne der beskrives fordele og ulemper 

ved scenarierne. 

Lønudviklingen  de sidste 10 år bør vises 

i aften. 

 

Der skal lyttes til 
medlemmerne. Der 
bliver information på 
faglig klub møder i 
foråret. 
Der laves en enkel 
graf på 
lønudviklingen.  

2 Præsentation af  udsat 
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invitation til 
debatmøde ND – 
også finpudsning 

3 Kalenderøvelse – 
evt. exo.GF samt evt. 
møde i SD 

 udsat 

4 Fredag: Status på 
møder med TR og 
medlemmer vedr. GF-
pålæg ’16 samt 
drøftelser ud fra dette. 
Er der nogle 
tendenser – og hvilke 
veje peger disse i 
retningen af? 
NB: Drøftelserne forventes 
ikke afsluttet på dette 
møde! Vi er i en proces. 

  

5    

6    

7    

 

Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I    

II    

   

 

Eventuelt 

 

 

Til Hjemmesiden 

a  

b  

 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

  

  

  

  

 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


