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Type: Referat  

 

 

Møde Kredsstyrelsesmøde  kl. 8.30 – 12.00 

 

 

Dato Fredag den 31. marts 2017 

 

 

Formalia 

Dirigent Lisbeth Bøwes 

Referent Peter Ravn 

Deltagere Charlotte Høje Kristensen, Lisbeth Bøwes, Peter Ravn, Michael Aagaard Laursen, 

Thomas Raa Olsen ( deltog fra kl. 10.00 ) 

Afbud Bodil Noer Kondrup, Niels Kristian Bech Jensen 

 
 

Godkendelse af dagsorden 

Ændringer/tilføjelser Punkt 1 og pkt 3 bytter plads. 

 
 

Meddelelser 

Sagsbehandler - 

Formand Orienterede om personalesager 

Har meddelt kommunerne, hvor vi er ift frikøb næste år. 

FTR-Nord Kommunikation med forvaltningen vedr høringsfase.  

FTR-Syd - 

Kasserer - 

Særlig Fond - 

Andre:  

  

 
 

Debatpunkter 

Emne Debat Indstilling/handling 
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Ny pkt 3: Foreløbig 
dagsorden til 
ekstraordinær GF – evt. 
den 25. april 2017 samt til 
en revideret 
forretningsorden for 
Exo.GF i april 

Vi skal have konsekvensen af pkt 1 

med på indkaldelsen til ex ord GF så 

det fremgår at der sker en justering; 

sagsbehandler og ikke konsulent - 

jvf punkt 1. 

 

Lisbeth formulerer 
endelig tekst og 
udsender. 
Forretningsorden 
godkendt  

2 Revideret budget 2018: 
Hvad skal revideres –
temadrøftelse m.h.b.p. 
afdækning og inspiration 

- Udkast udarbejdes 

efterfølgende af NK 

og TH 

Vi skal have redigeret udgiften til   

frikøbet af KSmedlemmer 

-både det faste (400t for alm KS 

medl.) samt det løse. 

Derudover udgift til sagsbehandler i 

st.f. konsulent. 

Der skal udarbejdes forslag med hhv 

5 og 6 KS-medlemmer.  

Drøftelse af om Thomas som 

kasserer kan se sig ind i opgaven at 

lave forslag til ændret budget. Det 

kan/ vil han godt, men han ønsker 

ikke at fremlægge budget på GF, da 

han træder tilbage fra posten. 

 

 

Forslag udarbejdes 
af Niels Kristian og 
Thomas og drøftes 
på KS-møde 7/4 

Ny pkt 1:  Afklaring 
omkring mulighed for hhv 
sagsbehandler/konslulent-
ansættelse- Svar fra 
SAKS 

Det viser sig, at vi godt kan ansætte 

sagsbehandler i og med at vi kun har 

en ansat indenfor området. Det har 

vi på skrift pr 28/3 fra SAKS, som 

udtaler at det er i overensstemmelse 

med overenskomsten. 

Det er klart, at en sagsbehandler 

ikke kan udføre så mange opgaver 

som en konsulent, men det har vi 

hele tiden været klar over.  

 

 

Der skal redegøres 
for konsekvensen 
heraf på 
dagsordenen til ex 
ord GF.  
KS indstiller derfor til 
at vi ansætter en 
sagsbehandler. 

4 Input mm  til mødet for 
nyvalgte TR/ TRsuppl den 
4 april (LB,THRO,MILA, 
CHHK,PERA) 

Præsentation  

Gennemgang af MED-struktur 

Noget om økonomi: akut, kørsel, 

FK 

Gensidige forventninger ml TR-KS 

Lisbeth medbringer pizzaer  

 

5 
Inklusionsundersøgelsen 
– hvordan kommer vi 
videre? 

Michael arbejder på sagen. Der 

mangler bare noget praktisk 

omkring mailliste og format, det kan 

udsendes i.  

Udsendes asap 

6    
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Beslutningspunkter 

Emne Overvejelser Indstilling/handling 

I Foreløbig dagsorden 
til ekstraordinær GF 
den 25. april 2017 

 KS godkender 
dagsorden til ex ord 
GF  med de 
vedtagne tilføjelser. 
Lisbeth udsender 
foreløbig dagsorden  
d 4/4 og endelig 
dagsorden senest 
18/4 som mail til TR 
og Folkeskolens 
kalender og 
dagsordenen 
kommer på 
Kredsens 
hjemmeside. 

II Forslag til 
forretningsorden for 
Exo. GF den 25. april 
2017 

 Det udsendte forslag 
er vedtaget.  

III Udsendelse af 
inklusionsundersøgelse 
i ND og SD 

 Så snart de tekniske 
ting er løst, 
udsendes 
undersøgelsen med 
nye deadlines. 

 
 

Eventuelt 

 

 

 

Til Hjemmesiden 

a  

b  

 
 

Punkter til kommende møde 

Punkt Tovholder 

Omkonstituering / nyvalg af kasserer.  Formandsskabet 

Køreplan (inkl ansættelsesprocedure) frem 
mod ansættelse af sagsbehandler. 

formandsskabet 
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Vedtægtsændringer - forslag drøftes formandsskabet 

Budgetforslag drøftes og vedtages Thomas og Niels Kristian  

Medlemsmøde om OK 18 formandsskabet 

 
 

 

Godkendelse af dette referat 

De deltagende har gennemlæst og godkendt dette referat. 

 


