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Ordinært Kredsbestyrelsesmøde 

På Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø 

Tirsdag den 17. august 2021 kl. 12.45-16.30  
 

 

Til stede: 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 

b. Ordstyrer: JA 

c. Referent: SS 

d. Beslutningsprotokol 
 

Infopunkter - skriftligt: 
 

2. Kredsen siden sidst (BILAG-L) 

a. Antal medlemmer i kredsen v/LH 

Der er 1235 medlemmer i kreds 1 ultimo juni.  

b. Nye TR v/LH 

Orientering. 

c. Aftalte møder på skoler v/JA og LH 

Orientering om møder.  

3. Rundringning nye medlemmer og nye TR (BILAG-L) 

Fordeles ifølge bilag.  

 
 

Politik: 
 

4. HB-dagsorden (BILAG-L) 

Der gives kontingent- og karensfri periode på 3 måneder, når man ikke har haft mulighed for at blive medlem før. Dette 

gælder for nyansatte på frie skoler, og forslås til repræsentantskabet for ansatte på højskoler.  

Præsentation af formands- og næstformandskandidater kan komme i kredsene, når der er kampvalg.  

Gennemgang af kredsenes kan og skal-opgaver.  

 
 

Udvikling i kredsen: 
 

5. TR1 (BILAG-L) 

Introduktion til grunduddannelsen + Oversigt over uddannelsen LH 

Gensidige forventninger LH 

Hvad er en fagforening? MS 

Frie Skolers Lærerforening´s struktur og kredsens arbejde LH 

Modtagelse af nye kolleger SS 

 

6. TR-træf efterår - udarbejdelse af detailprogram 

Ideer til netværk: fast tema fx løn, arbejdstid, politikker, etc.  

Strukturering af netværk – hvordan gør I – hvad gør I? Hvordan kan vi hjælpe? 

21. september TR-træf, frokost, netværk og OK21. 

7. Udsendelse af mails/nyhedsbreve direkte fra kredsen - opgave for hjemmesideansvarlig 

8. Indsats for flere repræsentantskabsmedlemmer fra kredsen 

Brainstorm over, hvordan vi får flere til at komme med til repræsentantskabet.  

9. Diverse medlemsarrangementer - efterår 2021 

a. Lærer i tilgængelighedens tidsalder (i kalenderåret 2021) 

Vi forsøger at få d. 14. december tidlig aften.  

b. Medlemsmøde om Dekorum og loyalitet 

c. Lån & Spar Bank - orientering 
 

Drift: 
 

10. Kredsbestyrelsen mener august 

Vi skal have flere til repræsentantskabet.  
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11. Nyhedsbrev august – drøftelse 

Ideer til indhold.  

12. Mini-kurser velkomst (BILAG-L) 

AS tager kontakt til TR på HCI om minikurset d. 18/11 

MS tager til Rebild d. 15/11. 

13. Årshjul 2021-2022 (BILAG-L) 

14. Ajour/bladet, arrangementer/nyt fra K1 v/JA 

15. Kredshjemmesiden v/ (evt. BILAG-M) 

16. Økonomi v/AS (evt. BILAG-A) 

17. Evt. 
 

Kommende mødedatoer: 
KB: tirsdag d. 17. august 

KB-seminar: onsdag-torsdag d. 25.-26. august 

TR1: tirsdag d. 31. august 12-17 
KB: tirsdag d. 5. oktober 

KB: tirsdag d. 2. november 

REP: torsdag-fredag d. 4.-5. november 
KB: tirsdag d. 14. december 

KB: tirsdag d. 8. februar 

KB: tirsdag d. 15. marts 
TR5: tirsdag d. 29. marts 9-15 

KB: tirsdag d. 3. maj 

KB: tirsdag d. 21. juni 
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