Aalborg SV, 03.05-2021
Der indkaldes herme
Ordinært Kredsbestyrelsesmøde
På Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø
Tirsdag den 4. maj 2021 kl. 15.30-18.00 (efterfølgende middag)
Indkaldt: Mette Saabye (MS), Joan Aarup (JA), Allan Simonsen (AS), Sanne Stentoft (SS) og Lars Holm Jensen (LH).

Referat
1.

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

Infopunkter - skriftligt:
2.

3.

Kredsen siden sidst (BILAG-L)
a. Antal medlemmer i kredsen v/LH
b. Nye TR v/LH
Gennemgang af de nye TR på skoler.
c. Aftalte møder på skoler v/JA og LH
Gennemgang af afholdte møder og orientering om nye møder.
Rundringning nye medlemmer og nye TR (BILAG-L)
Fordeles efter bilaget.

Politik:
4.

HB-dagsorden (BILAG-L)
Lokallønsudvikling i kreds 1. Orientering og fælles forståelse af tallene.
TR-uddannelsen. Det er godt, når evalueringer bliver mundtlige, da der er mulighed for at få uddybende svar til emnerne.
Når TR kommer til TR1 ved de ikke nødvendigvis, hvem fx Uffe Rostrup er. Det er en fordel at præsentere formanden
mv. Det er godt, vi starter og slutter uddannelsen i kredsen, så de har ansigter på os og kan orientere sig i kredsen.
LH sender en hilsen, hvilket er vigtigt at fastholde, da det øger kontakten.
Det er en del af hvervet at forsøge at organisere flere medlemmer. Dette er der fokus på i uddannelsen. Det er vigtigt, det
ikke kommer til at føles som problematisk, når TR ikke kan få alle med. Der er stor forskel på, hvordan de forskellige
skolers kultur er. Der vigtigste er, der forsøges.
TR6 bliver for at fastholde TR og gerne lade sig genvælge.
Der kommer en kampagne for at få flere tillidsrepræsentanter på de frie skoler. Diskussion om, hvordan vi i kreds 1 kan
få flere TR. Forslag om fællesmøder for medlemmer uden TR om den nye arbejdstidsaftale. Her kan fordelene ved at
have en TR synliggøres.
Samarbejde og ny arbejdstid. Der bliver nogle kurser i, hvordan det skal effektueres. Det er godt, der bliver lavet
materialer til FSL-klub.

Udvikling i kredsen:
5.
6.
7.

8.

Lokale medlemsfordele – drøftelse
Det skal ikke være andre medlemsfordele, men fagforeningens fællesskab, der skal skaffe medlemmer.
TR-arrangement efterår – drøftelse
Der serveres en god middag med mulighed for erfaringsudveksling i forbindelse med kurset i den nye arbejdstidsaftale.
På repræsentantskabet skal der også sørges godt for de delegerede.
Oversigt over skoler i kreds 1 - drøftelse (BILAG-L)
Der er arbejdet med et kort over skoler mv. i kreds !. Der er en del regler vedr. personfølsomme oplysninger. Det
undersøges om vi kan lægge et kort over skoler i kredsen ind, hvor TR kan henvende sig til kredsen for at få
kontaktoplysninger på andre TR i eget område.
Diverse medlemsarrangementer - forår 2021
a. Lærer i tilgængelighedens tidsalder
b. Seniormøde (BILAG-L)
Der er flere deltagere til mødet, nu det er online.
c. Medlemsmøde om Dekorum og loyalitet
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d.

Lån & Spar Bank – drøftelse
Lån & Spar Bank er fagbevægelsens bank, så måske kan der holdes oplæg evt. i samarbejde med Danmarks
Lærerforening.

Drift:
9.

KB mener - efterår 2021 (BILAG-L)
Ide at lave et indlæg om alle de coronatiltag, der har været.
10. Kredsbestyrelsen mener maj (BILAG-L)
11. TR5 tirsdag d. 1. juni (BILAG-L)
Der skal rettet i TR5 følgebrevet, så det står som et heldagsarrangement.
Planlægningskalender og personlig plan: AS
Organisering: LH
Forventninger: JA
Kredsens netværksarbejde: LH
FSL-klub: MS
Jeopardy: SS
Afslutning: LH
12. Pensionsmøde P25/Efterlønskassen (BILAG-L)
Der er flere tilmeldte, nu det er online.
13. Ajour/bladet, arrangementer/nyt fra K1 v/JA
14. Kredshjemmesiden v/ (evt. BILAG-M)
15. Økonomi v/AS (evt. BILAG-A)
Revision afsluttet.
En del har benyttet kagetilbuddet efter afstemning. Det er ret tidskrævende for AS, så der kommer en instruktionsvideo
til næste arrangement af denne type.
16. Evt.
Kommende mødedatoer:
TR5: tirsdag d. 1. juni 9-15
KB: tirsdag d. 17. august
KB-seminar: onsdag-torsdag d. 25.-26. august
KB: tirsdag d. 5. oktober
KB: tirsdag d. 2. november
REP: torsdag-fredag d. 4.-5. november
KB: tirsdag d. 14. december
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