
Dagsorden til styrelsesmødet den 6.11.2017 

Kl. 9.00 til 12.00 

 

 
 

Tids

pun

kt 

Punkter Ansvarlig Form 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Lone godkendt 

 2. Godkendelse af referat. Lone Intet referat 

 3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 

Lone 

 

 

 

 4. Kredskontoret. 
 Persondataforordningen.  

 

 AMR mappe.  

 
 

 

 Generalforsamlingen 
 

 

 
 

 Deltagelse i Velfærds arr. den 

7-11-og 18. nov. fordeling af 

dage bestilling af trøjer, indkøb 
af slik mm. 

 

 

 
 

 

 
 Åbent medlemskursus 

 
 

 Styrelsesmøde i næste halvår.  

 
Lone 

 

Lone 

 

 
Lone 

 

 

 
 

Allan 

 

Lone 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Lone 

 
Orientering 
 
 
Orientering. Den lægges 
også på hjemmesiden. 
Det samme med TR 
mappen. 
 
Afholdes på en matrikel.  
Allan undersøger 
kunstnere. Thomas/Lone 
arbejdere videre med 
formen. 

Styrelsen deltager. Den 

18 nov. deltager, Allan, 
Lone, Pia og Thomas der 
udarbejdes: 
Annonce/løbeseddel. 
indhold 5 stk., 
folkeskoleforslag til og 
vælgernes stillingentagen. 
Thomas/Lone laver et 
forslag. 
 
 
 
Kurset er ikke fyldt op 

 

 
Punkterne på den faste 
dagsorden skal være 
behandlet i løbet af en 
måned. I referaterne og 
dagsordenerne markeres 
hvilke punkter der har 
været behandlet.  

 

 5. TR arbejdet.  
 TR/AMR kurset 11/12. dec. 
 TR møde den 29. januar.  

 Tema mødet den 26. feb. 

Thhe/Loc  
 
Programmet er færdigt. 
Drøftet 



 Regionalt TR møde 16. nov. 

 Kommende mini TR møder 

Drøftet 
 
Intet til referat 
Styrelsesmedlemmet 
tager kontakt til de TR 
der deltager i mini TR 
mødet og aftaler en 
dagsorden. OK18 vil være 
til drøftelse på alle møder. 

 6. Arbejdsmiljø. 
 

Pia 
 

Opfølgning på vold og 
trusler. Pjecer. Evt. på et 
kommende møde. 

 7. MED arbejdet. 
 MED udvalgene på Langeland 

 MED udvalgene på Ærø 

 MED udvalgene i Svendborg 

Thomas, 
Lone  

 

Lone 

 

Thomas/Pia og Lone 
holder møde og følger op 
på MED 
Indkøber bogen: 
Opløftende ledelse. 

 

 8. Skolepolitisk arbejde. Allan 
 

Vi har skrevet læserbreve 
med fokus på det 
skolepolitiske. 

 9. Særlige medlemsgrupper. 

Besøg på 

arbejdspladserne(aflevering af 

bog) 

Allan  
Intet til referat 

 10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle områder. 
 Fællesarrangement på Fyn med 

ABC. 

 Folkeskoleideal og forankring 

i medlemskredsen. Hvad gør 

vi på Fyn? 

  

 

Lone 

 
Vi afventer afholdelse af 
Fagpolfo mødet den 9. 
nov. 

 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
 Orientering fra 

Kredsformandsmødet 

 Regionale 
kredsformandsmøder. Thomas 

og Lone deltager 

Thomas,  

 
Lone 

 

Lone 

 

 
Orientering under flere af 
de øvrige punkter 

 
Thomas deltager den 18. 
dec. i Odense. Lone 
deltager i København den 
7. dec. 

 12. Kommunikation. 
Vi skal tage stilling til hvordan vi 

fortsætter vores 

kommunikationsstrategi. Vi har 

ansat Nete frem til og med 
december. Vi har fået tilbud fra 

Dorte K. Nielsen om journalistisk 

hjælp til Facebook mm. 

 

Lone 
  

 
Vi planlægger nogle 
skriveeftermiddage i løbet 
af vinteren/foråret for 
kredsstyrelsen. 
Medlemmer kan deltage 
hvis de har mulighed for 
det. 
Vi oplever at vi er 
kommet godt på vej med 
vores 
kommunikationsstrategi 



og at vi fremover kan 
klare opgaven på 
kredskontoret. Vi 
ansætter derfor ikke Nete 
i en yderligere periode. 
Nete er ansat frem til 
udgangen af december. 
Det næste halve år, fra 
januar til juli, vil vi tage 
imod tilbuddet fra 
journalist Dorthe K. 
Nielsen vedr. det 
journalistiske arbejde. 
Det i et omfang der svare 
til de månedlige 
lønomkostninger som ved 
Netes ansættelse. 

 

 13. Regnskab og budget. 

Input til næste års budget. 

Pia 
Løn. 
ok18,it,projektor,  

Der ind købes Offices 
pakker til computerne på 
kredskontoret. Samt 
Software (InDesign). 
Lone installerer i løbet af 
juledagene. Husk at 
aflevere jeres Pass- 
Words. 
Forslag: der tages evt. af 
formuen til:  

 OK18 
 arrangementer, 

afholdelsen af 
næste 
generalforsamling
, ekstra 
lønomkostninger. 

 
Alm budget:  

 Bærbar computer. 
 Evt. ny projektor 

 

 11. Punkter til næste møde. 

Løntjek 

  

 13. Eventuelt.   

 
Nyhedsbrev er udsendt. 
DLF platform er under udvikling. Oplysninger vedr. persondataforordningen bliver lagt på platformen. 
Møde for nye AMR’ere, er lagt den 22. januar kl. 13.30 til 16.00 

 
Referent Lone Clemmensen 

 
 
 


