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Forslag 6.B til repræsentantskabsmødet 4. november 2016: Styrkelse af kredsarbejdet
FSL’s økonomiske situation efter lockouten i 2013 betød udgiftsreduktioner på alle områder, også på kredsarbejdet. Det betød bl.a., at den nye kredsstruktur ikke kunne følges op af de økonomiske rammer, der oprindeligt havde været intentionen.
HB har siden sidste års repræsentantskabsmøde arbejdet intensivt med at skabe bedre rammer for kredsenes arbejde. Det har resulteret i nedenstående initiativer:
1. Kredsfrikøb/honorar
Næstformanden tillægges 20 % frikøb som skal lægges som en hel eller to halve ugentlige skemafri
dage.
Til de tre øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer er der svarende til 18,75 % frikøb til fordeling efter kredsbestyrelsens beslutning. Dette kan udmøntes som frikøb eller honorar efter det enkelte kredsbestyrelsesmedlems beslutning.
Ovenstående gælder fra maj/august 2017. Som en overgangsordning kompenseres de nuværende
kredsbestyrelsesmedlemmer med en særlig godtgørelse på kr. 2*5.000 i skoleåret 2016/17.
Den budgetmæssige konsekvens heraf er indarbejdet i budgetforslaget for 2017.

2. Tværgående pulje
Den tværgående kredspulje afskaffes. Aktiviteter som kunne falde under dens formål budgetteres direkte i den årlige budgetlægning, evt. ifm budgetrevisioner, hhv. overføres til kredsene som en forøgelse af kredstilskuddet.
3. Størrelsen af kredsenes formue
Kredsene kan højst have en formue på 150.000 kr. Beløb over denne grænse tilbageføres til foreningens øvrige drift.
4. Udvidet introduktion til KB arbejdet.
Nye kredsbestyrelsesmedlemmer får en grundigere introduktion til arbejdet i kredsen.
5. Praktiske forhold
Sekretariatet vil i samarbejde med kredsene udarbejde skabeloner o.l. til at lette det daglige arbejde i
kredsene.
Ovenstående punkter 2 – 5 udtrykker en tilpasning af rammerne for kredsarbejdet, og er således et udtryk
for den løbende dialog mellem kredse og HB.
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6. Valg af næstformand
Den markante udvidelse af kredsnæstformandens frikøb, som nu bliver af samme omfang som kredsformandens, gør det naturligt, at kredsnæstformanden vælges direkte på kredsgeneralforsamlingerne.
Der stilles derfor forslag om ændring af kredsvedtægterne således at næstformanden vælges på
kredsgeneralforsamlingen efter samme regler som gælder for kredsformanden. Næstformanden vælges for en to årig periode forskudt for formandens valgperiode.
Som en overgangsordning vælges kredsnæstformændene i ulige kredse for et år i 2017.
Den vedtægtsmæssige konsekvens er indarbejdet i forslag 6.C
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