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Dagsorden til styrelsesmødet mandag den 23. april 2012 
 kl.10.30 til 12.00  

Fraværende med afbud: Susanne C. 

Tids-
punkt 

Punkter Ansvarlig Form 

10.30 1. Godkendelse af dagsorden.  
Pkt. 8 behandles efter pkt. 2 

Lone  

10.35 2. Godkendelse af referat. 
Ref. ikke udsendt. Behand-
les på næste møde. 

Lone  

10.40 
 

 
 

3. Opfølgning på igangværen-
de opgaver/beslutninger: 

 
 

Lone + 
 

 

Orientering 
 

 
 
 

10.45 4. TR arbejdet 
 

Gitte  Orientering 
 

10.50 5. Informationsarbejdet Steen Orientering  

10.55 
 

6. Arbejdsmiljø 
 

Susanne Orientering 
 

11.00 7. Regnskab og budget 
 

Steen 
 

Orientering 

11.05 8. Konstituering. Se nedenstå-
ende § 10 fra vedtægterne. 

Hvordan vi arbejder og med 
tager vi stilling til på interna-
tet. Overvej inden mødet hvor 
meget tid du skal bruge på 
skolen og hvor meget frikøb du 
ønsker. 

Næstformand: Lars 
Kasserer: Steen 
Informationsmedarbejder: 
Steen 
FTR: Lars (Ærø), Susanne 
(Langeland) Steen, Gitte, 
Lone (Svendborg). 

Frikøb drøftet med henblik 
på endelig beslutning på 
møde d. 7/5. 
Kredsens frikøb drøftes 
endvidere inden budget-
lægningen for 2013. 

Lone Drøftelse og beslutning 

11.45 9. Kommunerne Alle Drøftelse 

12.15 10. Fagpolfo Lars/Lone  Orientering 

12.20 11. Punkter til næste møde   

 12. Meddelelser:   

 13. Evt.   

12.30 14. Evaluering af mødet   
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Kun punkterne 1., 2. og 8. blev behandlet. Resten af punkterne udsættes til møde d. 7/5.      Ref. Steen 

 

 

 

 

Kredsstyrelsens konstituering 
§10 

Kredsstyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og informationsansvarlig. Såfremt det ikke er muligt at udpege 

en kasserer eller informationsansvarlig blandt kredsstyrelsens medlemmer, udpeger denne et af kredsens øvrige medlem-

mer som tiltræder styrelsen uden stemmeret. 

Formand og kasserer kan ikke være samme person. 

Styrelsen er beslutningsdygtig hvis den er rettidigt indkaldt og én mere end halvdelen af styrelsesmedlemmerne giver 

fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 

Styrelsen nedsætter faste udvalg i nødvendigt omfang og vælger repræsentanter til udvalg m.v. hvor kredsen er repræsente-

ret. Formanden for et udvalg skal være medlem af styrelsen. Kredsformand og kredskasserer i forening tegner kredsen i 

økonomisk henseende. Dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen. Køb og salg af fast ejen-

dom kan kun foretages efter vedtagelse på generalforsamlingen. I øvrigt fastsætter styrelsen selv sin forretningsorden. Sty-

relsen holder møde så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst tre af styrelsesmedlemmerne kræver det og 

indsender forslag til dagsorden. 

 

 

 

 

 


