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19.2.2015 
J.nr. 001.23 / EJ, mc 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 

 
Fraværende: Peter Lund Andersen  
 

1. Godkendelse af referat fra 28.1.2014 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

Punkt om stillingtagen til OK-resultatet er tilføjet. 

 

3. Meddelelser 

a. Fra kredsformandsmøde 2.2.2015 

Orientering 

b. En TR stopper 

Stefan Helmig stopper som TR på Munkebo skole, da han er blevet afdelingsleder på en skole 

i Odense. 

c. Status på indhentning af APV’er og sygestatistikker fra kommunerne 

Orienteret. 

d. Præsentation af den nye hjemmeside.  

 

4. Stillingtagen til OK-resultatet 

Beslutning. 

En enig kredsstyrelse bakker op om forhandlingsresultatet – både det generelle forlig og 

organisationsresultatet. Kredsstyrelsen anbefaler medlemmerne af lærerkredsen, at de stemmer ja ved 

urafstemningen. 

 

Vi skal være bevidste om denne opgave i forhold til TR-møderne næste onsdag. Omstændighederne 

omkring tilblivelsen er vigtig at tage med – herunder perspektiverne i en forkastelse af resultatet.  

 

Beslutningen lægges som en nyhed på hjemmesiden og den bliver en del af det næste formandsbrev. 

 

5. Generalforsamling 

Status på hvilke ting, der forelægges på generalforsamlingen – løn til næstformand, arbejdsmiljøpolitik og 

evt. resolution. 

Orientering og beslutning. 

Resolutionen er udarbejdet af Jane og Martin. Den forelægges på generalforsamlingen. Rettelser er 

foretaget. Martin motiverer forslaget på generalforsamlingen.  

Forslag om honorar til næstformand: Kredsformanden motiverer forslaget på generalforsamlingen. 

Behandles under punktet honorarer m.v. Udsendes. 

Forslag om arbejdsmiljøpolitik: Udsendes forinden og motiveres af Martin. 

Skriftlig beretning blev uddelt i sin endelige form. 

 

6. Godkendelse af endeligt regnskab 

og efterfølgende underskrift. 

Kredsstyrelsesmedlemmerne underskrev regnskabet efter de kritiske revisorers godkendelse 17.2.2015. 

 

7. Kredsstyrelsens deltagelse i faglig klub møder 

Drøftelse og beslutning – se referat fra forretningsudvalget fra 4.2.2015 

Der orienteres på TR-mødet om arbejdet og kredsstyrelsen stiller sig stadigvæk til rådighed ved faglig 

klub-møder. 
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8. DLF’s principprogram 

Jf. sidste kredsstyrelsesmøde skal der inden 2.3.2015 tages stilling til, om lærerkredsen har forslag til 

ændringer i DLF’s principprogram. Principprogrammet kan findes på DLF’s hjemmeside – www.dlf.org  

Drøftelse og beslutning. 

Intet til referat. 

 

9. Ny fremgangsmåde mht. referat fra kredsstyrelsesmøde 

Det referat, som FTR’ere og de ansvarlige for fagpolfo, pædagogik, arbejdsmiljø og kurser giver, bedes 

afleveret elektronisk umiddelbart efter mødet til den, der har ført referatet. 

Drøftelse og beslutning. 

Det er besluttet at gøre som ovenfor. Gældende fra næste kredsstyrelsesmøde. 

 

10. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Intet til referat 

Kerteminde 

Lisbeth har haft et møde med Charlotte Houlberg. Der skal være et fællesmøde for TR’ere, AMR’ere, 

ledere og måske kredsen om status på forløb af folkeskolereform. Løsningsforslag på at komme videre 

med næste skoleår skal udarbejdes i grupper. 

Nyborg 

Hoved Udvalget i Nyborg afholder i april en temadag om sygefravær. 

Der har været valg til AMR til hovedudvalget. Henrik Madsen fra VSU, STU blev valgt. 

 
 

11.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, JVP 

Intet til referat 
 

- Arbejdsmiljø, MS 

Der er ved at blive udformet en ansøgning om Com-fort-Ometre fra udvalget. De samme ansøges der om 

i Nyborg Kommune. Samtidig arbejder Martin med resultater af indeklimaundersøgelser – bl.a. forhold 

hvor meget store tal for CO2 viste sig på arbejdspladser i Nyborg. 

Samarbejdet med Cresea omkring efteruddannelse af AMR’erne giver mulighed for at give et kursus 

målrettet AMR’erne på folkeskoleområdet. Martin udformer en mail til AMR’erne om de to mulige 

kurser. 

 

- Pædagogik, BB 

Intet til referat 
 

- Kurser, PLA 

Intet til referat 

 

12. Eventuelt 
Martin vil fremover være til stede på kredskontoret de fleste mandage 13-15.30 

 

13. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

Kredsstyrelsens opfordring til at medlemmerne stemmer ja til OK-resultatet lægges på facebooksiden og 

hjemmesiden. 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

 

Ved evt. afbud gives der besked til kredsen 080@dlf.org eller på tlf. 65 31 79 09 snarest. 
 

http://www.dlf.org/
mailto:080@dlf.org

