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Referat af styrelsesmødet den 3.2.2020 kl. 9.00-11.00 

Tilstede: Lone Clemmensen, Pia Ewe Jensen, Allan Østergaard Hansen, 

Susanne Mortensen, Anne-Sophie Askjær 

Fraværende: Nikolas 

 
Referent: Thomas B Henriksen. 
 

Tidspunkt Punkter Resultat 

 1. Godkendelse af dagsorden.  Dagsorden blev godkendt. 

 2. Godkendelse af referat fra 

d. 27/1/20 

Referatet var ikke udkommet 

udsættes til næste STM møde 

 3. Opfølgning på 

igangværende 
opgaver/beslutninger. 

 

Intet at bemærke. 

 

 4. Kredskontoret. 
4.1.Generalforsamlingen.  

konsekvenser af evt. 
vedtægtsændringer. 

4.2. Forslag/spg. 2. Vores 
forretningsorden” fra Nikolas.  

Se Nikolas mail fra mandag 
den 13./1 Vi gennemgår de 

enkelte punkter. 
4.3. Kongresdrøftelser. Se 

udsendte materiale. 
4.4. Fra 1. marts bliver 

indestående likvide midler i 

banken en udgift. Vi skal 
betale. 0,75 % i rente af 

indestående over 750.000. kr. 
Dette berør Øhavets 

Lærerkreds kapital. 
 

 
4.1 Lone orienterede om 

arbejdet med den skriftlige 
beretning. Styrelsen vedtog, at 

få hjælp udefra til, at arbejde 
med layoutet på beretningen. 

Konsekvenser af evt. 
vedtægtsændringer, blev 

behandlet på STM d. 27/01 2020 
og vil være refereret der. 

 
4.2 Punktet blev udskudt, idet 

Nikolas ikke var til stede. 

 
4.3 Styrelsen drøftede materialet 

som er sendt ud forud for den 
ekstraordinære kongres d 5/2 

2020. 
 

 4.4 Lone orienterede om, at der 
fremover er negative renter på 

indestående over 750.000kr. 
Dette er tilfældet for Øhavets 

Lærerkreds, derfor blev der lagt 
op til en drøftelse af, hvordan 

kredsen skal forholde sig til 
dette. Styrelsen havde en 

drøftelse af problemstillingen, og 
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vil på et senere STM fortsætte 

disse drøftelser. 

 

 5. TR arbejdet. 
5.1. TR/AMR møde d. 17/2. 

Mødet afholdes på 
centerafdelingen, på 
Tåsinge skolen. 

skolelederen holder en 
halv times oplæg om 

skolen. Derefter foredrag 
med Storm Steengaard. 
Da det er muligt at være 

mange til foredraget har vi 
inviteret lærere og ledere 

fra vores arbejdspladser 
med. (Der kan være 150 
personer i salen på 

Centerafdelingen. Læs 
efter dagsorden, det 

indsatte om Storm 
Steengaard. 

5.2. Regionalt TR møde den 24. 
jan. Evaluering. 

5.3. AMR-mødet den 4. maj 

bliver til et TR/AMR møde. 
Vi har inviteret DLF til at 

kommer. Emnet er 
Krænkelser. Hæfte 
udsendt af DLF. 

 

 

Lone Orienterede om TR/AMR 
mødet d 17/2, hvor emnet er 

brok og konstruktiv kritik. 
Der er plads til en del tilhørere 

så medlemmer og lederer er 
velkomne til at komme. 

 
 

 

 
 

 
 

 
5.2 Styrelsen evaluerede fælles 

TR mødet d 24/1. Oplevelsen var 
at, det var vellykket. 

5.3 Lone orienterede om TR/AMR 
mødet d. 4. maj. TR skal 

inviteres sammen med AMR. 

 6. Arbejdsmiljø. 

Drøftelser af hvordan vi 
griber arbejdsmiljøarbejdet 

an i forhold til 
kommisionsrapport og den 
involverende fagforening. Vi 

anbefaler at vi indkøber 
(brug af de 50.000 fra 

DLF)bogen ”Deltager 
effekten” til alle TR/AMR og 

bruger den som 
udgangspunkt for vores 
arbejde. Det betyder at 

styrelsen og TR/AMR skal 
have mulighed for at prøve 

den involverende 
arbejdsform af. Hensigten er 
så at bruge de erhvervede 

 

Styrelsen besluttede, at indkøbe 
bogen ”Deltagereffekten” til TR 

og AMR, for at den kan danne 
grundlag for fremadrettet at 

arbejde med, at skabe konkrete 
forbedringer på 

arbejdspladserne. 
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redskaber i samarbejde med 
de tillidsvalgte ude på 

skolerne. Og at vi på dette 
års TR/AMR kursus også 

invitere skolelederne for at få 
et stærkere samarbejde i 
gang. 

 7. MED arbejdet. 
7.1. varsling af 

forflyttelse/opsigelser i 
Svendborg Kommune. 

 

 

Lone orienterede om forflyttelser 

og afskedigelser på skolerne. 

 8. Skolepolitisk arbejde. 
8.1 Hvordan arbejder vi med 

folkeskoleidealet? Allan og 
Lone har taget nogle 

indledende drøftelser. Næste 
møde er aftalt. 

 

 
Intet at bemærke 

 
 

 
 

 

 9 Særlige medlemsgrupper. 

Orientering om mødet med 
PPR Svendborg. 

Allan orienterede om mødet med 
medlemmerne fra PPR. 

 

 10. Det forpligtende kreds-

samarbejde, alle områder.  
10.1 Internat for de fynske 

kredse/kongresforberedende 
internat 2020 

 

Intet at bemærke 

 11. 
Overenskomst/arbejdstid/-

kommunerne. 
 

 
Intet at bemærke 

 12. Kommunikation 
12.1 Forslagene/spg. nr. 3 

”Vores generelle 
kommunikation” fra Nikolas. 

Se Nikolas mail fra mandag 

den 13./1 
Vi gennemgår de enkelte 

punkter. 
 

 

 
Udsat til senere STM møde, idet 

Nikolas ikke var til stede. 
 

 13. Regnskab og budget. 

 

Lone lagde op til på 

generalforsamlingen, at foreslå 
en fastholdelse af det 



4 

 

13.1 Orientering om møde 

vedr. investeringer.(Joba, 

Pia,loc) 
 

13.2 Budget 2020  

nuværende kontingentniveau. 

Dette blev besluttet. 

 
 

 11. Punkter til næste møde. Intet at bemærke 

 13. Eventuelt. Intet at bemærke 

 
 

 

 
 


