Aalborg SV, 04.11-2020
Referat Ordinært Kredsbestyrelsesmøde
På Teams
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 13.30-16.30
Deltagere: Mette Saabye (MS), Joan Aarup (JA), Allan Simonsen (AS), og Lars Holm Jensen (LH).
Afbud: Sanne Stentoft

Dagsorden
1.

Formalia
a. Velkomst samt godkendelse af referat og dagsorden
b. Ordstyrer: JA
c. Referent: MS
d. Beslutningsprotokol

Infopunkter - skriftligt:
2.

3.

Kredsen siden sidst (BILAG-L)
a. Antal medlemmer i kredsen v/LH
Det højeste antal i kreds 1.
b.

Nye TR v/LH
1 ny TR fra Hundelev.

c.

Aftalte møder på skoler v/JA og LH
Vi afventer situationen

Rundringning nye medlemmer og nye TR (BILAG-L)
Der er to nye der skal ringes til. Joan og Allan ringer til de to.

Politik:
4.

HB-dagsorden (BILAG-L)
Ikke mange punkter på dagsordenen.
”Lønindsats på skoler uden TR” – Lars skal spørge ind til, hvor mange ressourcer der anvendes til netop dette
område. I vores kreds følger vi op, når der er landet en lønaftale. Gerne med et skolebesøg. Vi ser gerne, at
ordningen fortsætter. De medlemmer, der ikke har TR, skal have samme muligheder, som de der har TR.
Det skal ikke være en KB-opgave.

Udvikling i kredsen:
5.

6.

7.

Evaluering af TR-træf
Bilag er fint med evaluering fra træffet.
Joan: SMS’er en god investering. Sendes fra Nem-tilmeld. Det er nemt at oprette.
Mere tid til sparring. Også gerne en udveksling af input fra egen skole.
Møde for ledige (BILAG-L)
A-kassen har henvendt sig til sekretariatet. De vil gerne lave arrangementer for de ledige.
Vi skal bruge vores ressourcer et andet sted. De får hjælp i A-kassen. Så vi takker pænt nej til tilbuddet.
Medlemsarrangement forår (drøftelse)
Pt. afventer vi.
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Drift:
8.

9.

TR-træf og GF forår 2021 (BILAG-L)
Skal TR-træf og GF afholdes samtidig. God ide at slå det sammen.
Forslag tirsdag d. 2. marts og onsdag d. 3. marts.
Program: GF tirsdag – TR-træf onsdag.
Lars laver et forslag på teams.
Indsats om arbejdstid (HB juni – BILAG-L)
D laves materiale fra sekretariatet. Til tr træf

10. Kredsbestyrelsen mener (BILAG-M)
Ny nedlukning (Mette laver et forslag)
11. Ajour/bladet, arrangementer/nyt fra K1 v/JA
Ingenting
12. Kredshjemmesiden v/ (evt. BILAG-M)
Mette vil gerne have budget
Arrangementer – hvordan aflyses det på hjemmesiden via nemtilmeld

13. Økonomi v/AS (evt. BILAG-A)
Allan har sendt en fremskrivning – gennemgået
Overskud på cirka 20.000 kr. vi kan købe Merchandise for.
Hvad skal vi købe?
14. Evt.
Hvad indebærer rollen som AMR-koordinator. Bolette – punkt næste gang – Mette snak med Bolette om et arrangement
om arbejdsmiljø

Kommende mødedatoer:
KB: tirsdag d. 8. december
KB: tirsdag d. 26. januar (TEAMS)
KB: tirsdag d. 23. marts
KB: tirsdag d. 4. maj

Venlig hilsen og vel mødt
Joan Aarup og Lars Holm Jensen
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