
 

Kære medlem  

  

Du sidder med Øhavets Lærerkreds’ informations-

brev vedr. den kommende generalforsamling den            

17. marts, som vi i år har  tilrettelagt på en ny måde.  

  

Kredsstyrelsen skal sikre, at alle medlemmer har mulig-

hed for at deltage, og derfor starter den ekstraordinære 

generalforsamling først klokken 18.15. Da mange sikkert er 

lidt sultne på dette tidspunkt, indlægger vi en lille spise-

pause efter den ekstraordinære generalforsamling. 

   

På den ordinære generalforsamling, der starter kl.18.45 

indlægger vi endnu en spisepause efter valgene. Vi spiser, 

mens stemmerne bliver talt op. Efter pausen genoptages 

generalforsamlingen.  

  

Vi opfordrer dig til at møde op på Ørkildskolen, afdeling 

Øst i Svendborg torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.15. 

Af hensyn til mad bedes du tilmelde dig senest den 8. 

marts 2016. til kredskontoret.  

  

Den skriftlige beretning vil kunne læses på kredsens  

hjemmeside www.kredskontoret.dk i starten af marts.   

 

http://www.kredskontoret.dk/


 

Indkaldelse til ekstraordinær og ordinær 

generalforsamling i Øhavets Lærerkreds 

 

torsdag den 17. marts 2016 kl. 18.15-21.00 

Sted: Fællessalen på Ørkildskolen, Afdeling Øst,         

Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg  

 

Ekstraordinær generalforsamling kl. 18.15-18.45 

Endelig dagsorden 

 
1. Valg af dirigent Forslag: Niels Munkholm Rasmussen 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Forslag til vedtægtsændringer 

4. Evt. 

 

Ordinær generalforsamling kl. 18.45-21.00 

Endelig dagsorden 

 
1. Valg af dirigent Forslag: Niels Munkholm Rasmussen 

2. Fastsættelse af forretningsorden 

3. Beretning 

4. Regnskab 

5. Indkomne forslag 

          i) 
Forslag stillet af Per Sloth Møller: Det pålægges kreds 086 at  

             
arbejde for en mere aktivistisk politik i forhold til at restaurere  

             
lærernes arbejdsforhold. Desuden skal kredsen sikre langt bedre  

             
kommunikation mellem kreds og medlemmer. 

1. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

2. Valg jf. § 8, 8a og 9 

3. Evt. 

 
Bilag til dagsorden kan læses på kredsens hjemme-

side. 
 
Der vil blive serveret en let anretning under 

generalforsamlingen, og tilmelding til spisning  

er derfor nødvendigt.  

 
 

Vi se
s d

en 17
. m

arts
!  



 

  

     Er du drevet af en vilje og lyst til fagligt arbejde  

og vil du være med til at understøtte og  

udvikle  politiske strategier  både centralt og lokalt? 

 
                   K

an du lide at kommunikere og formidle samarbejde? 

             Så er det måske noget for dig at stille op til kredsstyrelsen!  

 

 

 

 
Som kredsstyrelsesmedlem får du stor indflydelse på egen  

hverdag i et dynamisk miljø med en uformel  

omgangstone og medansvar 

 

 

 

Hvad laver et kredsstyrelsesmedlem? 

 

 Former politik og strategier, deltager i kredsstyrelsesmøderne,       

drøfter aktuelle problemstillinger og træffer beslutninger.  

Assisterer TR/AMR i deres arbejde samt varetager  

kontakten med kredsens øvrige samarbejdsparter. 

Arrangerer kurser, forbereder TR/AMR-møder, udarbejder 

oplæg og meget mere. 

 

 

 

MED-systemet 

Lov- og aftalestof 

Nyhedsbreve Skriftlig kommunikation 
Folkeskoleloven 

Skolebestyrelse Læreruddannelse 
Inklusion 

Løn og arbejdstid 

Arbejdsmiljø 



 

Valg til Øhavets Lærerkreds’ 

kredsstyrelse på den ordinære 

generalforsamling 

 
Der skal vælges én kredsformand, der samtidig er 

kongresdelegeret. Desuden skal der vælges kreds-

styrelsesmedlemmer, heraf tre kongresdelegerede 

samt suppleanter for de delegerede. 

  
Derudover skal der vælges 2 kritiske revisorer samt 

2 suppleanter for disse. 

 
Ønsker du at stille op til kredsstyrelsen, har du mu-

lighed for at få et indlæg på kredsens hjemmeside. 

 
Indlægget må maksimalt være på 2000 anslag. Du 

må meget gerne medsende et vellignende digitalt 

foto. Indlæg og eventuelt billede til hjemmesiden 

skal sendes til 086@dlf.org  senest tirsdag den 10. 

marts 2016. 

mailto:086@dlf.org

