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Type: Referat

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.30 – 10.30
Udvalgsmøder 10.30-12.00

Dato Tirsdag den 28. marts 2017

Formalia

Dirigent Niels Kristian Bech Jensen

Referent Niels Anton Andersen

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

Afbud Bodil Noer Kondrup

Godkendelse af dagsorden

Ændringer/tilføjelser Pauser styres af dirigenten

Meddelelser

Sagsbehandler Orientering om løn i privat fleksjob, sygefraværssager, pension for medlem der 
har været ansat i EU, pensionssager, lønforhandling for PPR.

Formand Orientering om TR-valg. 

FTR-Nord

FTR-Syd En medarbejder er afskediget i prøveperioden. Der kommer enkelte 
forflyttelser.

Kasserer Lønnen er anvist tidligere da banken bruger længere tid på overførsel.

Særlig Fond

Andre: Studierådsmøde er aflyst i dag.

Debatpunkter

Emne Debat Indstilling/handling

1 Konstituering efter 
GF

Charlotte træder ud af kredsstyrelsen, og 
vi skal have vedtaget de nye vedtægter.
Vi kender ikke Bodils situation endnu.
De nye vedtægter kan ændre størrelsen af
kredsstyrelsen, så indkaldelse af 
suppleant må afvente dette.
Charlotte vil gerne træde ud efter den 
ekstraordinære generalforsamling.
Efter vedtægterne er der kun mulighed 
for at vente til efter den ekstraordinære 
generalforsamling.
Bodil kan gå ind i kursusforum efter 
Charlotte, så der kan blive en 
overgangsperiode.

Vi kan ikke fortsætte 
konstitueringen, når 
vi skal tage stilling til 
kassererposten også.
Alle skal være med til
konstitueringen, når 
det er i spil.
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Lisbeth tager mødet med de nyvalgte TR.
Vi må fortsætte med 6 ks-medlemmer 
frem til næste år, hvor der er valg, hvis 
det besluttes, at der kun er 5 ks 
.medlemmer. Vi kan også indstille at 
vedtægtsændringen træder i kraft fra 
31.3.2018
Vi skal bruge færre timer samlet set. Vi 
skal tage stilling til, hvornår det skal 
træde i kraft.
Vi kan melde frikøbet ud til 
kommunerne, men tage forbehold for 
ændringer afledt af ekstraordinær 
generalforsamling.
Thomas vil gerne, at der findes en anden 
kasserer, da han ikke synes at forslaget er
økonomisk ansvarligt. Timetallet til 
kassereren er for lavt.
Alle har ansvaret for at økonomien kan 
holde, ikke kun kassereren.
Der er ikke indregnet løst frikøb i forslag
3. Der skal ses på om det er indregnet i 
det faste frikøb, eller om der er løst 
frikøb som udover.
Forslaget om sagsbehandler laves om til 
konsulent på dagen for 
generalforsamlingen. Det var et faktum 
at vi ikke kunne ansætte en 
sagsbehandler efter overenskomsten.
Vi bør fortsætte som nu frem til den 
ekstraordinære generalforsamling.
Thomas spørges om han vil fortsætte 
frem til den ekstraordinære 
generalforsamling.
Alle står på mål for 
generalforsamlingsbeslutningen. Det 
kunne være en anden end kassereren, der 
fremlægger forslaget.
Der må ikke skæres ned på politikken for
at få det til at hænge sammen. 
Der var flertal for at hæve kontingentet, 
så det kan blive økonomisk bæredygtigt.
Vi må se på andre måder at drive politik 
på, f.eks hvis en TR sidder i område-
MED, som det ene medlem.
Kunne der ansættes konsulent på en 80 
% stilling?
Det vil kræve meget koordination, hvis 
en TR skal sidde i område-MED.
Kan vi udregne frikøbet efter 5 timer om 
tirsdagen og 7,4 om fredagen.
Forslag om 420 timers frikøb, og 
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derudover løbende frikøb.
Det nemmeste vil være at fortsætte 
samme frikøb indtil 1. august.
Der skal fremlægges modeller for 
fremtidig struktur inden der tages stilling 
til kontingentet, og hvad der skal 
fremlægges på den ekstraordinære 
generalforsamling.

2 Frikøb af KS-
medlemmer i perioden
1. april 2017 – 31. 
marts 2018

Se beslutningspunkt 
II.

3 

4 

5 

6 

7 

Beslutningspunkter

Emne Overvejelser Indstilling/handling

I Konstituering efter 
GF

Formandsskabet 
laver beregninger og 
forslag til 
vedtægtsændringer, 
inden den 
ekstraordinære 
generalforsamling.

II Frikøb af KS-
medlemmer i perioden
1. april 2017 – 31. 
marts 2018

Uændret frikøb indtil 
ændring evt. sker 
ved den 
ekstraordinære 
generalforsamling.

Eventuelt
 

Til Hjemmesiden
a
b
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Punkter til kommende møde

Punkt Tovholder

Forslag til vedtægtsændringer Niels Kristian og Thomas

Godkendelse af dette referat

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat.
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