
Referat fra styrelsesmødet  

4. sept. 2017 

 

Fraværende. Thomas Bjørn Henriksen (lejrskole), Pia Ewe Jensen (sygdom). 
 

 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Flg. punkter blev tilføjet: 

Pkt. 3: Henvendelse fra LO om deltagelse i 
arrangement i forbindelse med 

løntjekkampagnen 

Pkt. 5: Deltagelse stormøde i Odense 4. 

oktober. 

Pkt. 13: Forslag om at booste opslag på 
Facebook. 

Dagsorden herefter godkendt. 

2. Godkendelse af referat. Referater fra 21.08. og 28.08. blev godkendt. 

 
 

3. Opfølgning på 

igangværende 

opgaver/beslutninger. 
 Valgmøde 
 Nete vil gerne fortsætte  

arbejdet for kredsen 
 LO Sydfyn ønsker, at deltage i 

den landsdækkende 
kaffeevent under OK-
kampagnen, som finder sted 
18. september 2017. 

 
Vi påtænker aktiviteter i 
Svendborg med  kaffe- og 
rundstykkeuddeling ved en 
virksomhed ca. 6.45, ved 
Ærøfærgen, en 
uddannelsesinstitution samt 
ved sygehuset og evt. 
busholdepladserne.  
I Faaborg-Midtfyn kommune 
kommer der måske også noget 
– det er endnu ikke helt 
afklaret og ej heller om der er 
aktiviteter i den forbindelse på 
Ærø og Langeland. 

 
I den sammenhæng vil vi 
gerne høre, om FTF-

 

 

 

Der blev orienteret. 
Til efterretning. 

 

Kredsen deltager ikke i den landsdækkende 

kaffeevent. 



grupperne ønsker at bakke op 
og deltage i denne event? 

  
 

4. Kredskontoret. 

a) valg af 
Kommunerepræsentant. på 

Langeland. 

 

 

 
b) netværksmøde 

”Virkelighedens Velfærd” 

næste møde: d. 12/9-17 kl. 

16.30 til 18.30 på 
Grubbemøllevej 22. 

(dagplejekontoret m.m.) se 

vedlagte referat Deltager: 

forslag Allan 

 

Forøges afholdt en torsdag i september. 
Lone Clemmensen varetager 

kommunerepræsentantopgaven indtil valget 

er afholdt. 

 

 
Allan Østergaard deltager. 

5. TR arbejdet.  
a) TR valg på 

Stokkebækskolen afd. Gudme 

torsdag den 14. sept. Evt. 

deltagelse af 
kredsstyrelsesmedlem 

b) Velfærdsalliancen inviterer 

tillidsrepræsentanter til 

stormøde til forsvar for 
velfærden i Odense den 4. 

oktober kl 10 – 15.30 

 
Allan Østergaard deltager(hvis kalenderen 

tillader det). 

 

 
 

Invitationen udsendes til TR sammen med 

frikøbsansøgning til arrangementet. 

6. Arbejdsmiljø. 

a) Indsatsområdet vedr. 

elevrettigheder. CO2 

Udsat til næste møde. 

 

7. MED arbejdet. 

a)Orientering om 

budgetarbejdet i Svendborg 

 

Der blev orienteret om arbejdet. 

8. Skolepolitisk arbejde. Intet til referat. 

9. Særlige medlemsgrupper. Intet til referat. 

10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle 

områder.  

Intet til referat. 

11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
a) 

spørgeskemaundersøgelsen. 

 

 
 

Resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen 

er nu sammenskrevet. 



12. Kommunikation Næste nyhedsbrev udsættes. 

Folkeskolens ”Kandidatprøve” til kandidater 

til kommunalvalget udsendes til 

kandidaterne. 

13. Regnskab og budget. 
      Forslag om at booste 

opslag på Facebook. 

 

 
Forslaget blev vedtaget med en beløbsramme 

på 2.000 kr. 

14. Punkter til næste møde. Julefrokost for TR/AMR 

Anne-Sophie Askjær deltager i mødet på 
skype. 

15. Eventuelt. Intet til referat. 

 
Johanna er på kursus i DLF mandag, tirsdag og onsdag. Kursus for kredsenes 

administrative medarbejdere.  

 
Referat: Sved Aage Janum. 

 


