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Referat af bestyrelsesmøde d. 13. januar 2017 
 
 
Tilstede: 
Lars P, Lars M, Britt, Niels, Conni, Svend, Jens, Uffe, Rita, Marlene, Mogens, Michel fra kl. 13, 
Morten og Christina (referent) 
 

Afbud:  
Tina 
 
Dagsorden 

1. Orientering 
2. Masterplan 
3. Oplæg fra de 2 grupper vedr. filmprojekterne: 

a. Den faglige del 
b. Den politiske del 

4. Oplæg fra SPIF Fighters vedr. brugen af SPIF midler, herunder evt. ansættelse af 
projektmedarbejder 

5. Køreplan for OK 18 
6. Ligeløn/socialdumpning (punktet udsat til næste møde) 
7. Evt. 

 

Ad. 1) Orientering 

 Lars P orienterede om at der er kommet ny sekretariatsledelse i SLC. Der har været en 
større omstrukturering, som er effektueret efter forarbejde i FU i samarbejde med en 
konsulent og de tidligere ledere. Det medfører at man har sluttet samarbejdet med 3 
afdelingsledere, hvilket nok ikke bliver helt omkostningsfrit.  
Mads Reinhardt bliver ny sekretariatschef og Palle Hansen og Iben Konradi Nielsen bliver 
vicesekretariatschefer.  
I stedet for de tidligere afdelinger oprettes nu 8 nye ”Enheder” i forbundshuset, med hver 
deres leder, som dog ikke får økonomi- og ansættelsesansvar. 
Omstruktureringen har været drøftet d. 3. januar i Nyborg i Formandsforum. Efter valg af 
ny forbundskasserer er der kommet en ny ledelse og det giver derfor mening at man 
ønsker en ny struktur. Det er en større omvæltning der sker på en gang.  
 

 Mogens orienterede om at der i Gentofte kommune er ved at blive genforhandlet MED-
aftale. Der er forskellige fortolkninger vedr. valg af tillidsposter. Sanne Nikolajsen fra FOA 
mener at hvis man er valgt til både TR og AMR skal man kun repræsentere egen faggruppe. 
Det vil være en sag der er oplagt til at få afklaret med jurister i forbundet, så Mogens kan 
være mere tydelig med vores fortolkning af det.  
 

 Niels havde spørgsmål til FU referat 

 Møde d. 7/12: LO hovedstaden etablerer organiseringsnetværk – hvad medfører 
det?  
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Det går ud på at samle op på tidligere arbejde med organiserings projekter. Det blev 
tidligere lagt ned i LO og lagt ud til de faglige organisationer. Nu forsøger man at 
samle alt det viden ind om organisering som findes i de enkelte fagforeninger. 

 Udviklingssamtaler med TR: 35% af alle TR i kredsen har deltaget i en 
udviklingssamtale. Det opfylder servicedeklarationen men det er ikke mange. Er det 
tilfredsstillende?  

 Hvad betyder MSI? Det er det firma der har foretaget medlemsundersøgelsen 
Lars P. opfordrede til at hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker uddybning af FU referater 
behøver man ikke vente til kommende bestyrelsesmøder, men henvende sig på mail 
mellem møderne. Der var delte meninger om hvorvidt spørgsmål og svar skulle sendes til 
alle. Svaret sendes til alle, og så må det være op til den enkelte at afgøre om man vil læse 
det.  

 

 Svend informerede om at der er taget beslutning om hvem der skal have kreditkort og 
dermed kunne købe ind på kredsens vegne. Lars, Britt og Svend har hvert et betalingskort 
og Lisa vil også få et, da det vil gøre det nemmere for hende at købe ind til forplejning mv. 
Der blev stillet spørgsmål til om der er et loft for hvor meget der kan hæves på kortet.  
Det undersøges og der gives svar på næste bestyrelsesmøde. 

 
Ad. 2) Masterplan 
Vi gennemgik masterplanen. Vi besluttede at der skal være et indsatsområde i år der hedder 
kommunalvalg, for at gøre det mere synligt med vores fokus på arbejdet med dette område. 
Der er nu 2 arbejdsgrupper; Kommunalvalg (Lars og Britt – gruppen er åben for interesserede) 
Socialpædagogernes dag (Michel, Lars og Conni) 
 
Ad. 3) Oplæg fra de 2 grupper vedr. filmprojekterne: 

a. Den faglige del 
Rita og Marlene fremviste Power point præsentation vedr. deres idéer til små film om den 
socialpædagogiske faglighed. Formålet er bl.a. at synliggøre faglighed på nye jobområder overfor  
(nye) arbejdsgivere, samarbejdspartnere mm. Der er overvejelser om at kontakte filmskolen og få 
en studerende eller ansat til at stå for at producere filmene. Der var bred opbakning til at arbejde 
videre med projektet med en del kommentarer og input til udvikling af projektet. Morten har en 
søn der er ansat på filmskolen og ønskede dermed at være med til projektet. Der vil være en 
omkostning ift. frikøb og Svend godkendte at der er økonomi til det. 
 

b. Den politiske del 
Michel og Jens havde ikke nået at mødes. De fremlægger idéer på næste bestyrelsesmøde.  
 
Ad. 4) Oplæg fra SPIF Fighters vedr. brugen af SPIF midler, herunder evt. ansættelse af 
projektmedarbejder 
Vi drøftede hvordan vi skal formidle brugen af den værktøjskasse der er udarbejdet. Vi blev enige 
om at den i første omgang præsenteres for bestyrelsen på kommende bestyrelsesmøde. 
Dialog med beslutningstagere. Det vil være oplagt at inddrage FTR gruppen og MED så de kan tage 
ejerskab for værktøjskassen og formidle det videre i deres netværk. 
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Kommunalvalg; der skal laves en form for analyse og strategi ift. indsatser i de forskellige 
kommuner. Vi skal definere kredsens perspektiv ift. det politiske beslutningspapir fra kongressen 
 
Ad. 5) Køreplan for OK 18 
Forslag til OK-krav: fristen er sidst i september. Det hænger dårligt sammen med den fastlagte 
dato for GF. Vi besluttede derfor at flytte GF til den 13. september.  
Temamøde for TR/AMR/Leder først i juni 
 
Ad. 7) Evt. 
Nordisk konference er flyttet til d. 20. - 22. september 2017 og holdes fortsat i Stockholm. 


