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21.04.2016 
J.nr. 001.22 / JVP, PLA 

 
Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 27. april 2016 kl. 8.30 

 
 

 
Fraværende: Jens Voetmann, Malene Løvbo, Britt Bromark indtil kl.10.30 

 
 

1. Godkendelse af referat fra 30.03.2016 

Referat godkendt. 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3. Meddelelser 

Der er aftalt møder om lønforhandling med de mindre medlemsgrupper som er ansat i kommunerne. Der 

er aftalt møder med Nyborg Kommune og Faaborg Midtfyn Kommune vedr. evaluering af bilag 4. Vi 

afventer dato fra Kerteminde Kommune. Formand og Næstformand indgår i forhandlingerne. Der har 

været afholdt møde vedr. opgavefordelingen på kredskontoret. 

 

4. Personalesituationen på kredskontoret efter 1.juni, hvor Marianne Christiansen går på efterløn 

drøftes. 

Kredsstyrelsen anbefaler FU´s indstilling om at Susanne Andersen ansættes på fuld tid pr 1.august. 

Personalesituationen evalueres i november. 

 

5. Nyt fra Arbejdstidskonferencen i København d. 4. og 5. april. (PLA og JVO) 

Der blev givet en orintering fra konferencen. Ideer fra konferencen indgår i Hovedstyrelsesens videre 

arbejde med OK 18. 

 

6. Regnskab for 1. kvartal 2016 samt regnskab for Særlig fond gennemgås. (JVP) 

Gennemgået. 

 

7. Udpegning af Steen Bak Henriksen til pensionistforum. (PLA) 

Indstillingen blev vedtaget. 

 

8. Vedtagelse af møde/kursusplan 2016/2017. Se bilag. (PLA) 

Vedtaget, der mangler en dato på TR-AMRkursus efter 2017. Arbejdsmiljøudvalget kommer med forslag 

til dato. 

 

9. Orientering vedr. Velfærds alliancen arrangementer. (PLA) 

Der bliver en demonstration i  Ringe.Vivian Edelborg er aktiv i demonstrationen. Nyborg og Kerteminde 

er meldt til. Peter Lund Andersen har taget kontakt til de to kommuners repræsentanter, vi afventer videre 

handling, men deltager med vores lokale kredsstyrelsesmedlemmer, hvis der bliver arrangementer. Vi 

tilmelder os Velfærdsalliance.dk. 

 

10. Tema: Fremtidig arbejdsmetode på Kredsstyrelsesmøderne drøftes. Peter Lund Andersen 

fremlægger FU´s tanker. 

Mødedagen tredeles. 8.30-9.30 Orientering 10.00 Aktuelle sager.Derefter et aktuelt tema, hvor der 

arbejdes i forskellige grupper eller fora. (Hvad gør vi? Hvem? Hvad kommunikeres? Hvordan handles?) 

Der sluttes med forslag til næste tema. Det kan ændres af FU, hvis der dukker noget op der skal på. 
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10B: Evaluering af TRog AMR kursus. 

De nye AMR vil gerne have udsendt det sidste års udsendelser. Vi bør tage MUS-samtaler op som emne 

og evt. sende information ud om hvilke formalia der bør være ved en MUS-samtale.  

 

11. Nyt fra FTR’erne 

Faaborg-Midtfyn 

Kerteminde 

Nyborg 
 

12.  Orientering fra faste udvalg  

- Fagpolfo, PLA 

- Arbejdsmiljø, MS 

- Pædagogik, ML 

- Kurser, VE 

 

13. Eventuelt 
 

14. …og hjemmesiden/facebookside? 

Er der noget af ovenstående, der skal på hjemmesiden?  

 

Punkter til senere kredsstyrelsesmøder: 

 
 


