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16.03.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, mc 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 16. marts 2016 kl. 8.30 

 
Fraværende:  
 

1. Godkendelse af referat fra 24.02.2016 

Godkendt med kommentar om manglende referat fra pæd.udvalg. 

 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Meddelelser 

a. Irma Trebbien og Jørgen Krongaard Christensen udpeget til pensionistforum Fyn, suppleant 

Kay Petersen.  

b. Kredsstyrelsen passer telefon når kontorpersonalet er på temadag.  

c. TR-AMR indbydelse skal udsendes.  

d. Brev udgår til forvaltninger og skoleledere vedr. kredsens konstituering, og en orientering 

om TR og leders arbejde med skoleårets planlægning og opgørelse af arbejdstiden. 

 

3. Konstituering 

Formandens forslag til konstituering vedtaget. 

 

4. Drøftelse af kredsudsendelse. 

015 omhandlende TR´s arbejde med opgaveoversigten, planlægning og opgørelse af arbejdstiden. 

Udsendelsen bruges på kommende TR-møde. Vigtigt at opkvalificere og understøtte TR til drøftelsen om 

næste skoleår for at fastholde værnsreglerne i Lov 409. 

 

5. Drøftelse af kredsens fremadrettede arbejde. 

FU laver et udkast til, hvordan vi fremadrettet arbejder på kredsstyrelsesmøderne. Samtidig arbejdes 

med FU`s beføjelser og arbejdsmåde. Vedr. TR-møder: FTR indkalder. Flere fælles TR-møder. Møder 

varsles i god tid gerne med en måneds varsel. Vi går tilbage til onsdag eftermiddag i videst muligt 

omfang. Jane Vagner Pedersen er fast referent ved kredsstyrelsesmødet. Ole Mølgaard er ordstyrer ved 

kredsstyrelsesmøderne. 

 

6. Forberedelse af formands/næstformandsmøde i april vedr. arbejdstid. 

Punktet udgår, da der ikke er kommet noget endeligt fra DLF centralt. 

 

7. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Kerteminde 

Nyborg 
 

8.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, PLA 

- Arbejdsmiljø, MS 

- Pædagogik, BB 

- Kurser, PLA 

 

9. Eventuelt 

Intet til referat. 
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10. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

Konstituering og billede af kredsstyrelsen 

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

Evaluering af generalforsamling, evaluering af TR-møde og tid til arbejdet for de tillidsvalgte. 


