
Dagsorden til styrelsesmødet den 7.1.2019 kl. 8.30-10.30 
 

 

Tidspunkt Punkter Ansvarlig Form 

 1. Godkendelse af dagsorden.   Godkendt 

 2. Godkendelse af referat.  Godkendt 

 3. Opfølgning på 
igangværende 
opgaver/beslutninger. 
3.a. Malerarbejde Svend 
Aages kontor og 
kontorflytninger. 

Lone 
 

Lone og Klemen har 
ryddet op og rykket rundt 
på kontoret. 
Der er indkøbt lidt 
køkkenudstyr. 
Malerne har givet et tilbud 
på 13.900 kr. så bliver der 
malet vægge, vindue, gulv 
mm.  
Godkendt.  

 4. Kredskontoret. 
4. a. HK overenskomsten er 
endnu ikke færdig forhandlet. 
Evt. muligheder for funktion og 
kvalifikationsløn. 
4.b Kontingent til FH 

Lone 4.a 
Vi har fælles 
overenskomst for vores 
sekretærer med tre andre 
kredse på Fyn - der 
forhandles stadig. 
4.b 
Vi drøfter emnet igen på 
næste STM. 

 5. TR arbejdet. 
5.a. TR mødet den 21.1.2019 
evt. emne:  
https://laka.dk/tilbud/  Hvad vi 
kan tilbyde ledige. 

Lone Punkter til TR-møde: 
- TR-valg: valgregler 

og TR-rollen 
(folderen vi har 
lavet) 

- Tilbud til ledige 
lærer fra A-kassen 

 
 

 6. Arbejdsmiljø. Pia AMR 2019 
opstartskonference 8/1 i 
Odense - Pia deltager 
som Crew og bordvært og 
Henrik Lange som "Fælles 
-AMR"  
 

 7. MED arbejdet. 
7.a. MED aftale Langeland. 
Den skulle være klar til 
underskrift. 

Lone Der er aftalt nyt møde 
d.30/1 - håber at der 
foreligger en MED-aftale 
der kan underskrives. 

 8. Skolepolitisk arbejde. Allan Intet til referat 

 9. Særlige medlemsgrupper. Allan Intet til referat 

https://laka.dk/tilbud/
https://laka.dk/tilbud/


 10. Det forpligtende 
kredssamarbejde, alle 
områder.  

Pia, Lone, 
Allan 

Intet til referat 

 11. Overenskomst/arbejdstid/-
kommunerne. 
11.a. Indlede 
forhandlinger/sonderinger med 
kommuner om nye 
arbejdstidsforhandlinger. 
Lønforhandlinger i Svendborg 

Lone Langeland: Der drøftes 
stadig med henblik på en 
få lavet en 
arbejdstidsaftale. 
 
Svendborg: 
Drøftelse af vigtige 
fokuspunkter til den 
kommende forhandling af 
vores arbejdstidsaftale. 
 

 12. Kommunikation. Lone Intet til referat 

 13. Regnskab og budget. 
13.a. Forslag. Diverse tilbud til 
medlemmer, 
coachingsamtaler, o. lign. 
Finansiering fra 
indtægter/afkast fra vores 
årlige investeringer. 
 

Pia 
Lone 

Der er enighed om, at vi 
skal bruge vores afkast fra 
vores investering til at 
styrke vores medlemmer 
via f.eks. coach eller lign.- 
der bliver arbejdet videre 
med det og lavet et 
udkast. 

 14. Punkter til næste møde.  Kommunikation. LO’ 
invitation. 

 15. Eventuelt.   

 
 
 

 
 
 
 


