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Referat af styrelsesmødet den 6.1.2020 kl. 13.00-16.00 

Til stede: Lone Clemmensen, Allan Østergaard Hansen, Pia Ewe Jensen, Anne-

Sophie Askjær, Susanne Mortensen. 

Referent: Thomas B Henriksen. 
 

 

Tidspunkt Punkter Resultat 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden blev godkendt 

 2. Godkendelse af referat  Referatet blev godkendt 

 3. Opfølgning på 
igangværende 

opgaver/beslutninger. 
 

 
 

 4. Kredskontoret. 

4.1. Øhavs-turen til Strynø 
4.2.General-forsamlingen.  

4.3.Evaluering af medlemsmødet 
d. 18 dec. Skal der afholdes et 

mere her i januar? 
4.4. Deltagelse i kongres d. 

5.feb 
4.5. Udsendelse af fælles 

”folder” til alle medlemmer vedr. 
medlems- arrangementer. For 

aktive og seniorerne. Flere vil på 
denne måde få kendskab til 

seniorernes aktiviteter.  
 

4.1: Lone orienterede om 

forberedelserne til Øhavs 
turen til Strynø. Lone 

udformer et opslag om denne. 
 

4.2: Lone orienterede om, at 
den afholdes på 

fremtidsfabrikken og om det 
foreløbige arbejde med 

beretningen. 
Hvis man vil stille op på 

generalforsamlingen, har man 
mulighed for at skrive noget 

om sig selv og sine ideer, til 
offentliggørelse. Der vil blive 

meldt en dato ud for hvornår 
en evt. tekst skal være 

kredsen i hænde. 

Styrelsen drøftede mulighed 
for at afholde 

generalforsamling hvert andet 
år. Det blev besluttet, at 

drøfte fordele og ulemper ved 
dette på med TR´erne. 

 
4.3 Medlemsmødet d 18. dec. 

blev evalueret. Det blev 
besluttet ikke at afholde et 

medlemsmøde mere med 
samme indhold i januar. 
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4.4 Styrelsesmedlemmer og 

konsulent deltager på 

kongressen d. 5/2 2020. 
 

4.5 Ja til fælles folder, hvis 
seniorerne og så mener det er 

en god idé 

 5. TR arbejdet. 
5.1. TR/AMR møde d. 13. jan. 

Indhold drøftes. 
5.2. Regionalt TR- møde på GL. 

Avernæs den 24. jan.  
5.3. Kursusdag d. 27.4 En 

konsulent fra forhandling er 

på i 45 min. Vi forsøger at få 
en politikker fra skole- og 

uddannelses politisk 
kontor(Niels Lynnerup) til 
også at mødes også, at 

mødes med os i 45 min. 
 

 
5.1: Lone informerede om 

indholdet på TR-mødet d 13/1.  
Styrelsen besluttede at drøfte 2 

årige intervaller mellem 
generalforsamlingerne på mødet. 
 

5.2: Styrelsen besluttede at 
opfordre TR´erne til at melde ind 

til kredsen således, at der kan 
laves fælleskørsel til mødet. 
 

5.3: Lone og Pia orienterede om 
program for kursusdagen. 

 
 

 6. Arbejdsmiljø. Intet at bemærke 

 7.MED arbejdet. 
7.1. Forflyttelse/opsigelser- og 

ny økonomitildeling på skolerne i 
Svendborg Kommune 

 

7.1 ikke behandlet 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
8.1 Hvordan arbejder vi med 

folkeskoleidealet? Indledende 
drøftelser. 

8.2 Orientering om mødet med 
undervisningsministeren. 

 

 
8.1: Lone orienterede om at, 

hun vil sætte gang i en 
proces, hvor hun sammen 

med de ansvarlige 
styrelsesmedlemmer vil finde 

ud af, hvordan 
Folkeskoleidealet og 

lærerkommissionsrapporten 
kan bruges på de forskellige 

skolepolitiske områder. 

 
8.2:ikke behandlet. 

 9. Særlige medlemsgrupper. Intet at bemærke 

 10. Det forpligtende kreds-

samarbejde, alle områder.  

 

 

10.1 Lone orienterede 
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10.1 Internat for de fynske 

kredse/kongresforberedende 

internat 2020 
 

 11. 
Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 

 
Intet at bemærke 

 12. Kommunikation 

12.1 Styrelsen ønsker en 
orientering og en drøftelse af, 

hvordan man får punkter til 

beslutning på styrelses-
møderne. 

Der henvises til forretnings-
ordenen vedr. punkter til STM. 

Forretningsordenen vedlægges. 
Ansvarsfordelingen, der er 

vedtaget på internatet i maj er 
indsat nedenfor. 

Ans. Lone 
12.2 Hvordan foregår den 

interne kommunikation på 
kredsen? Hvilken del af den 

interne kommunikation henvises 
der til? 

 

 
Udskudt 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

Udskudt 

 13. Regnskab og budget. 
13.1 Foreløbig regnskab. 

13.2 Budget 2020  

13.1 Pia Og Johanna informerede 

om regnskabet for 2019.  
13.2 Pia og Johanna informerede 
om det kommende budget. Der 

har været et medlemsfald, der 
skyldes færre ansatte lærere i 

kredsens område, dog uden at 
medlemsprocenten er faldet. 
Dette betyder, at der er færre 

indtægter i 2020 end der var i 
2019.  

 11. Punkter til næste møde. Intet at bemærke 

 13. Eventuelt. Intet at bemærke 
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