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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde kl. 9.30 -12

Dato Tirsdag den 28. februar 2017

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Peter Ravn

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

Afbud Bodil Noer Kondrup, Charlotte Høje Kristensen

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser - 

Debatpunkter

Sagsbehandler Sendt pr mail

Formand Fra hovedstyrelsen: Medlemsplatform i støbeskeen.
Dagsorden til TRmøde på fredag er på skinner
Forespørgsel på Stalden til SDarr. 29/5
Kontormøde 27/2
APV udskudt pga mangl. besvarelser

FTR-Nord Kontaktudvalgsmøde 1/3 : Michael og Lisbeth
17/3: møde med velfærdsdirektøren om sunde arb.pladser

FTR-Syd Møde i HU d 23/2: 
-Budget18-drejebog. 
-Ansættelse af konsulent indenfor arbejdsmiljø.
-Leder/trivselsundersøgelse 
Møde mellem lærere og politikere d 29/5 2017
OmrMED 4/4 
Arbejdsmiljø-drøftelse med afrapportering fra de lokale MED samt foredrag 
med Tage Søndergård Kristensen d 16/5
Lisbeth sender forespørgsel på sygefraværet for lærere i årene 2014-15-16

Kasserer Danløn; hæver prisen for lønkørsel. Vi ønsker ikke deres app-mulighed.
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Særlig Fond Iab

Andre: Det ser ud som om lønnen fra Kredsen ikke er udbetalt, selvom alt ser ud til at 
fungere. Lisbeth undersøger.

Emne Debat Indstilling/handling

1 Endelig finish på 
skriftlig beretning + 
seneste update på det 
praktiske

Vi lægger beretningsdele i 
dropbox. Charlotte redigerer 
og gør det færdigt til på 
fredag.
Skr. beretning kommer på 
hjemmesiden d 11/3- dette 
skal fremgå af den endelige 
dagsorden.

2 GF’16-pålæg:
▪ Status på 

FKrunden
▪ Drøfte det endelig

forslags 
udformning til GF

▪ Drøfte håndtering 
af processen for 
punktets 
behandling

Tilbagemelding på Sagsbehandling: 
kontinuitet, sårbarhed, 
personafhængighed, 

Vi har vores egne fordele/ulempe-
beskrivelser liggende i drop-box.
(mappen: Fremtidig struktur)
Hvordan rammesætter vi forslagene, 
drøftelsen og beslutningsprocessen 
på GF?
Vi skal have konsekvenserne klar ift 
evt vedtægtsændringer qua 
beslutningen på GF. 

Der skal være et skriftligt 
materiale vedr. 
scenarierne i GF-mappen.
Vi skal have et KSmøde d 
7/3 hvor vi giver udtryk for 
vores egen holdning til 
scenarierne - med 
mødepligt.
Beskrivelser af 
vedtægtsændringer laves 
efter på tirsdag.
Lisbeth og Niels Kristian 
laver dagsorden til tirsdag.

3 
Inklusionsundersøgelse 
– timing og proces

Vi har fået password så 
undersøgelsen er mulig.

Lisbeth orienterer på 
TRmødet på fredag. Og 
udsender medlemsbrev 
om baggrund og indhold.
Skemaet udsendes d 10/3 
med svarfrist 24/3.

4 Sidste finjusteringer til 
forretningsorden for 
Kredsstyrelsen
Bilag følger mandag – evt. 
justeringer vil være 
fremhævet.

Lille justering vedr. 
godkendelse og up-
loading af referat 
godkendt.
Forretningsordenen skal 
revideres igen efter ny 
organisering i KS er trådt i 
kraft.

5 Præsentation af APV +
forslag til handleplan - til 
drøftelse 

Udsættes

6 Evaluering af 
temadagen den 24/2

Relevant og spændende indhold.
Var det mere for TR end for ledere?

Opfordring til 
lederforeningerne om at 
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Provokerende oplæg fra Henning 
Jørgensen på den konstruktive måde. 
Antal skoler (TRIO)repræsenteret: ca
2/3 

være medarrangør  og 
tovholdere til næste år. 
Lisbeth skriver - og har et 
godt input til indhold; 
ledelse i ND/SD; hvordan?
- og hvor er de vigtigste 
samarbejdsflader set med 
deres øjne.

7. TR møde Mange nye TR i år. TRmappen skal 
justeres inden mødet for nye TR d 
4/4.

Beslutningspunkter

Emne Overvejelser Indstilling/handling

I Endelig 
godkendelse af 
forretningsorden for 
Kredsstyrelsen

Forretningsorden 
godkendt

II Handleplan for APV Udsat

Eventuelt

Hvor mange deltager 4/4 17-19 : Thomas, Michael, Lisbeth, (Peter )

Til Hjemmesiden

a

b

Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

• Modtagelse af nyvalgte TR/TR-
suppl. Arrangementet den 4. april og 
Organisationsuddannelsen

Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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