
Referat fra styrelsesmødet den 25.9.2017 

 

 

Fraværende: Anne Sophie Askjær fra pkt. 6 

Referat:  

1. Godkendelse af dagsorden.  Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra 4. 
september 2017. 

Godkendt. 

3. Opfølgning på igangværende 

opgaver/beslutninger. 

Der er 7 tilmeldte til TR-stormødet 

”Danmark for Velfærd” 4. oktober 2017 i 

Odense. 
Allan Østergaard deltager fra 

kredsstyrelsen. 

Allan Østergaard orienterede om 

netværksmøde i ”Virkelighedens Velfærd”. 

Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

 

4. Kredskontoret. 

a) kongres 
 

b) medlemskursus 

 

 

c) vælgermøde 
 

 

 

d) Loc evt. ferie den 30. apr. til 
4. maj 

 
a) Der blev orienteret om kongressen, der 

afholdes i uge 41. 

b) Gl. Avernæs er bestilt til 24. og 25. 

november 2017. Emner til 
foredragsholder blev drøftet. 

c) Der afholdes ikke vælgermøde 

arrangeret af Øhavets Lærerkreds. 

Medlemmerne opfordres til at deltage i 
vælgermøder med skolepolitisk indhold i 

forbindelse med kommunalvalget. 

d) Til efterretning. 

5. TR arbejdet. 

a) TR/AMR kursus 

 
b) 9. oktober tema TR 

medlemsmøde vedr. kongres 

 
a) Indhold og mulige oplægsholdere blev 

drøftet. 
b) ”Virkelighedens Velfærd” – lokalt 

arrangement i Svendborg. 

Vælgermøder i forbindelse med 
kommunalvalget. 

Medlemsmødet forud for kongressen 

afholdes i forlængelse af TR-mødet. 

 

                  
Kongressens dagsorden gennemgås: 

Krav til OK 18 (Thomas Bjørn Henriksen) 
Folkeskoleidealet (Allan Østergaard) 

Arbejdsliv 2017-profession og rammer 

(Pia Ewe Jensen) 



Demokratiets fremtid-fagbevægelsens 

og medlemmernes rolle (Lone 

Clemmensen) 

6. Arbejdsmiljø. 
a) Eva. Af TR/AMR mødet den 

18. sept. 

 
Udsat. 

7. MED arbejdet. 

a) MED aftale Langeland. 

 
a) Der blev orienteret om MED-aftalen på 

Langeland. 

8. Skolepolitisk arbejde. Der blev orienteret om arbejdet. 

9. Særlige medlemsgrupper. Der blev orienteret om arbejdet. 

10. Det forpligtende 

kredssamarbejde, alle områder.  

Intet til referat. 

11. Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 

a)Budgetter i kommunerne 

 
 

a) Der blev orienteret om status i 

kommunerne. 

12. Kommunikation Der afholdes skriveaften 26.09.2017. 

13. Regnskab og budget. Der blev orienteret. Orienteringen blev 

taget til efterretning. 

14. Punkter til næste møde. 

Den 2. oktober STM temamøde 

om DLF’s platform 

Til efterretning. 

15. Eventuelt. Intet til referat. 
 

Referat: Svend Aage Janum. 

 
 
 
 
 
 


