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Fremsat af Hovedbestyrelsen

Ny kredsstruktur

Arbejdsopgaver

Kredsene skal i den nye struktur tage sig af følgende arbejdsopgaver:
- dele af TR-uddannelse (dog ikke TR-E)
- hjælp til skoler, som ønsker at vælge TR
- møder med medlemmer
- medlemshvervning (herunder blandt andet oplæg på skoler med stort medlemspoten-tiale eller

på opfordring. På nystartede skoler, tages der en konsulent med, men det er kredsen, som har
kontakten til skolen)

Kredsene kan i den nye struktur tage sig af følgende arbejdsopgaver:
- arrangere møder for særlige grupper (grundskoler, efterskoler, TR, AMR m.fl.)
- deltage i foreningens almene politiske liv
- oprette netværksgrupper af alle slags
- udbrede almene faglige og uddannelsespolitiske debatter i foreningen
- deltage i det lokalpolitiske liv (evt, med hjælp fra formandsskabet eller KIT)

Listen er ikke udtømmende, nr det handler om “kan” opgaverne.

Der skal årligt foretages en evaluering af kredsenes “skal”-opgaver, som iværksættes af FU.

Hvis der ændres i kredsenes “skal” opgaver, kan dette kun ske i HB.
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Kreds Ca. antal lærermed lemmer Antal skoler (heraf efterskoler og kostskoler)
1 1.000 112 (49)

2 1.100 88 (24)
3 1.000 115 (52)

4 900 108 (40)
5 1.150 98 (40)
6 850 88 (36)
7 1.050 77 (4)

8 1.050 84 (18)

Ledere, pensionister, studerende og ledige er ikke medtaget i opgørelsen.

Kreds 1: Frederikshavn, Hjørring, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Skive,
Vesthimmerland, Viborg, Aalborg, Rebild.

Kreds 2: Randers, Mariagerfjord, Norddjurs, Syddjurs, Favrskov, Aarhus, Skanderborg, Odder,
Samsø.

Kreds 3: Lemvig, Struer, Holstebro, Herning, Silkeborg, Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern, Hor
sens, Hedensted, Vejle.

Kreds 4: Varde, Fanø, Billund, Vejen, Fredericia, Esbjerg, Kolding, Haderslev, Tønder, Aaben
raa, Sønderborg.

Kreds 5: Middelfart, Nordfyns, Kerteminde, Assens, Odense, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Svend
borg, Ærø, Langeland.

Kreds 6: Kalundborg, Sorø, Slagelse, Ringsted, Køge, Næstved, Faxe, Stevns, Vordingborg,
Lolland, Guldborgsund.

Kreds 7: Greve, Solrød, Albertslund, Høje-Taastrup, Ishøj, Glostrup, Frederiksberg, Gentofte,
Rødovre, Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, København, Tårnby, Dragør, Bornholm.

Kreds 8: Odsherred, Holbæk, Lejre, Roskilde, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg, Hil
lerød, Frederikssund, Egedal, Hørsholm, Allerød, Rudersdal, Lyngby-Trbæk, Furesø, Gladsaxe,
Ballerup, Herlev.

De nye kredse

Det fremtidige antal kredse bliver 8, der afgrænses efter kommunegrænserne - se vedlagte
Danmarkskort.

2





Kredsbestyrelserne

Antal medlemmer
Hver kredsbestyrelse består af fem medlemmer.

Konstituerin g

Først konstitueres næstformanden, hvorefter samtlige kredsens arbejdsopgaver fordeles.

Et medlem af kredsbestyrelsen skal være det økonomiske bindeled til sekretariatet. Det øko
nomiske bindeled kan ikke være kredsformanden.

Frikøb
Det samlede KB-frikøb udgør 45%. Kredsformanden frikøbes 20%. Frikøbet for de fire øvrige
KB-medlemmer, som sammenlagt er 25%, besluttes i den enkelte kreds.

KB-honorar
KB medlemmer ydes et honorar, der kompenserer for eventuelt delvist mistet undervisningstil
læg og eventuel nedgang i lokale løntillæg som følge af frikøbet. Værdien af honoraret er kr.
500 pr. r pr. frikøbsprocent. Beløbet er i niveau 31. marts 2012.

KB-honoraret ydes ikke til kredsformænd, som i stedet fr stigning p 2.500 kr. i ulempetil
lægget for HB-arbejdet.

Alle eksisterende ordninger om løntillæg, tilskud til telefon m.m. afløses af ovennævnte ord
ning.
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Økonomi

Drift
Kredsenes udgifter kan opdeles i faste og variable udgifter.

De faste udgifter er basisudgifter forbundet med at drive en kreds (min. frikøb af formand, frikøb
af øvrige medlemmer, generalforsamling, administration, telefon, internet m. v., honorar og lønsumsafgift
til KB samt KB-møder).

De variable udgifter indeholder medlemsmøder og —kurser, TR møder og kurser, KBs rejseud
gifter og repræsentantskabsmøde.

Alle kredses økonomi (betalinger, bogføring, formueforvaltning m.v.) administreres p sekreta
riatet i Aarhus.

Der vælges en økonomiansvarlig i hver kreds, som er bindeled mellem sekretariatet og kred
sen er p det økonomiske område.

Kørsel
Kørselsordninger er ens i alle kredse, således at kørsel for KB-medlemmer sker til statens høje
takst, mens kørsel for tillidsrepræsentanter og almindelige medlemmer sker til statens lave
takst.

Budget og kontingent
Foreningens budget og kontingent besluttes af Repræsentantskabet. Alle almindelige med
lemmer betaler samme kontingent uanset hvilken kreds, de er tilknyttet.

Tilskud
Alle kredse har samme basisøkonomi, som fastsættes p Repræsentantskabsmødet i.f.m. ved
tagelsen af budgettet for foreningen.

Grundtilskuddet udgøres af tre komponenter — A, B og C:

A. Et fast tilskud, som er det samme for alle kredse, og som udgør de faste basisudgifter, incl.
kredsfrikøb og -honorar, som er forbundet med at drive en kreds uanset størrelse og andre
karakteristika.

B. Et variabelt beløb, som tilgodeser antallet af medlemmer og skoler i kredsen, beregnet som
(antal medlemmer*x) + (antal skoler*y), hvor x og y er de kronebeløb, der besluttes, ligesom
x og y er de samme for alle kredse. Antal medlemmer og antal skoler opgøres p en nærmere
fastsat dato i året før budget ret.

C. Et variabelt beløb baseret p geografiske parametre.

Grundtilskuddet (A+B+C) er til brug for alle ordinære aktiviteter i budgetret, men der kan
med visse begrænsninger opereres med bade over- og underskud, som overføres mellem åre
ne — se nedenfor.

Særligt tilskud
Foruden grundtilskuddet afsættes der i foreningens budget en pulje til ekstraordinære kredstil
skud, som mlrettes aktiviteter p tværs af kredsene.

Puljen kan også søges til aktiviteter af mere eksperimenterende karakter, som vil kunne kom
me andre kredse - eller hovedforeningen - til gode.
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Fordeling af eksisterende kredsformuer
Ved nedlæggelse af de eksisterende 11 lærerkredse puljes kredsformuerne, hvorefter midlerne
fordeles ligeligt til de 8 nye kredse.

Kredsformuer samt over- og underskud
75% af kredsens overskud kan overføres til kredsens formue og dermed til aktiviteter året ef
ter. De resterende 25 % overføres til den særlige pulje.

Kredsformuen kan højest udgøre 3Q% af kredsens årlige driftsbudget. Hvis et overskud over
stiger 3Q% i en kreds, tilfalder midlerne hovedforeningen.

Såfremt en kreds har underskud i et finansår, overføres dette til næste finansår. Budgettet for
dette finansår skal herefter revideres, således at det balancerer.
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