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Referat af styrelsesmødet den 2.9.2019 kl. 13.00-16.00 

 
Til stede: Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen, Nicky Nikolas Ioannou, Allan 

Østergaard Hansen, Anne-Sophie Askjær, Susanne Mortensen. 

 

Referent: Thomas B Henriksen 

 

Tidspunkt Punkter Resultat 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden blev godkendt 

 2. Godkendelse af referat fra 

16.8.19 

Referatet fra STM 16.08.19 blev 

ikke godkendt, idet mødet var 
afholdt d. 12/8 19, referatet fra 

dette møde blev godkendt. 

 3. Opfølgning på igangværende 
opgaver/beslutninger. 

• TR Kursusdag i foråret. 
• Office 365, DLF. Vi har 

bestilt to stk. 
• Vi har haft besøg af 

ergoterapeut. Vi har fået 
udskiftet et tastatur og 
købet en ny mus og 

armstøtte. 
•  

 
TR kursusdag. Nikolas og Pia 

laver et udkast til program, som 
styrelsen kan drøfte. 

Lone informerede om Office 365 
og besøg af ergoterapeut. 

 
Det blev besluttet at 

garagevæggen ind til naboen 
skal repareres og males i en hvid 

farve, magen til den naboen har 
malet sit murværk med. 

 4. Kredskontoret. 
• Ekstern brug af 

inklusionsundersøgelsen. 

Annonce/folder 
• Øhavs turen næste 

sommer. Fortsat drøftelse 
fra sidste møde. 

•  

 

Efter en drøftelse af ideen om at 
bruge inklusionsundersøgelsen, 

til ekstern kommunikation, blev 
det besluttet at Lone, Nikolas, 

Allan og Johanne laver et oplæg, 
der bliver fremlagt for styrelsen. 

Efter en drøftelse blev det 
besluttet at Øhavs-turen d. 13. 

juni 2019, går til Strynø. 
Program og planlægning vil ske 

løbende frem til afgang. 
Medlemmer med partner og 

børn, må deltage i turen. 

Antallet af mulige deltagere er 
max. 90. 

 5. TR arbejdet.  
TR arbejdet. 
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• Opfølgning på Mini-TR-
møderne. 

 

Styrelsesmedlemmerne 

refererede, hvordan Mini-TR 

møderne var forløbet. 

 6. Arbejdsmiljø. Intet at bemærke 

 7. MED arbejdet. 
• Orientering om ændringer 

vedr. Kompetence planer og 

MUS samtaler i Svendborg 
HMU. 

 
Lone orienterede om at 

kompetenceplaner for 

medarbejdere, og arbejdet med 
MUS fortsat skal behandles som 

de hidtil er blevet behandlet. 
 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
 

Intet at bemærke 

 9. Særlige medlemsgrupper. Intet at bemærke 

 10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle områder.  

• Kongresforberedende  

internat.   
• Fagpolfo 

 

 
Det kongresforberedende kursus 

og situationen i Fagpolfo, blev 
drøftet 

 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
• Orientering om 

lønforhandlingerne På 

Langeland og enkelt 
stående forhandlinger. 

• Er vi gearet til fremtiden.Vi 
tager spillepladen frem og 
tager et spil. 

 

 

Lone orienterede om 
lønforhandlingerne på 

Langeland, Ærø og i Svendborg. 
 

Ikke behandlet 

 12. Kommunikation 
Vi skal i gang med at bruge 

DLF Insite, siderne 
Kredsstyrelsen, TR og AMR. Vi 

skal have en drøftelse af 
indhold på ”siderne” som 

Johanna/Lone kan arbejde 
videre med.  

 
Intet at bemærke 

 13. Regnskab og budget. Ikke behandlet 

 11. Punkter til næste møde. Intet at bemærke 

 13. Eventuelt. Intet at bemærke 
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