
Referat af bestyrelsesmøde den 22. august 2017 

Til stede: Lars P., Britt, Lars M., Conni, Morten, Uffe, Tina, Rita, Michel, Mogens, Marlene, Jens, Svend (fra 

9.45), Niels (fra 10.45) og Christina (referent) 

Ad. 1) Information og drøftelse 

Hanne Mandrup, som har været i virksomhedspraktik, bliver ansat i løntilskudsjob i 4 måneder fra den 4. 

september. Målet er, at få yderligere ressourcer til sagsbehandlingen ift. at vi i efteråret skal arbejde med 

overlevering af de opgave Karen Marie har. Karen Marie går på pension ved årets afslutning. 

Kredskontoret afholder personalekonference den 12. december på Konventum, hvor Erhvervspsykolog, 

Charlotte Ditlef deltager som konsulent på dagen. 

Der starter 2 kandidat studerende på kredskontoret, fra Aalborg universitet i Sydhavnen som går på en 

uddannelses linje med overskriften Læring og forandringsprocesser. De skal være her 37 timer ugentlig 

over en periode som strækker sig frem til december. De er særligt interesseret i vores strategi om 

arbejdsmiljø og vil følge vores måde at arbejde med arbejdsmiljøet. Vi kan overveje om vi skal invitere dem 

med til bestyrelse konferencen sidst i november. 

Nordisk konference i september måned er der tilmeldt 10 personer. I går meddelte Socialrådgiverne at de 

trækker sig fra deres pladser grundet interne problemer med finansiering. De er blevet tilbudt at låne 

pengene af kredsen og betale det tilbage næste år. Det ville være ærgerligt om de ikke kan deltage. Der er 

opbakning fra bestyrelsen, med forventning om at der bliver lavet et gældsbrev. Vi afventer om de vil tage 

imod tilbuddet. 

Mogens takker for deltagelsen ved hans afskedsreception. 

Ad. 2) Forberedelse af generalforsamlingen 

Vi gennemgik udkast til beretningen. Vi havde en længere diskussion vedr. faktaboksen om oplysning af de 

frikøbtes løn. Vi blev enige om at slette 2006 niveauet og oplyse den aktuelle løn eksklusiv pension og 

forhøjet feriegodtgørelse med et link til cirkulæret med yderligere oplysninger. 

Drøftelse vedr. stemmeprocent ved OK.  

Fremtidigt arbejde – der skal laves en formulering vedr. social dumping og pædagoger der ansættes på 

kontrakt. FU arbejder videre på det. 

Der var en del andre rettelser på formuleringer, som FU arbejder videre med. 

Forslag vedr. minimumsdagsorden, antal faglige sekretærer og bestyrelsens størrelse er på plads.  

Der er foreløbig 15 kendte kandidater til bestyrelsen og 7 kandidater til delegationen. Vi mangler 

suppleanter til bestyrelsen.  

Kampvalg til sekretærposterne; diskussion om hvor og hvor meget vi skal reklamere for at der er 3 der 

stiller op til de faglige sekretær poster. Der vil komme en præsentation på hjemmesiden, af alle der stiller 



op. Vi besluttede at vi også vil benytte os af at lægge det op på Facebook, da det giver medlemmerne 

mulighed for at komme i dialog med dem der stiller op, inden generalforsamlingen.  

Udtalelse. Lars har ikke nået at lave et udkast inden mødet, men det er forventeligt at den vil indeholde en 

del af teksten vedr. velfærdsinitiativer. 

Forslag til budget 2018. Svend gennemgik forslaget. Vi besluttede at der i forslaget til minimumsdagsorden 

for GF 2018 vil være budget for 2019 på dagsordenen. 

Vi besluttede at der skal være mulighed for at vælge en fanebærer på GF. Vi kan nå at få det med under 

indkomne forslag. 

Ad. 3) OK-18 

Status fra OK udvalget. Køreplan omkring behandling af kredsens udtagelse af krav på generalforsamlingen. 

Statens område. Vi har indsendt vores krav. Vi har prøvet at presse på for at der afsættes flere midler til 

organisationsforhandlinger, men det er tvivlsomt om det kommer til at ske.  

Postkort kampagnen, som kører på Forbundsniveau har omkring 400 besvarelser. Kredsen modtager de 

karv som er her fra kredsen forud for GF, så vi kan inddrage dem i GF forberedelserne på dette punkt. 

Senere i efteråret udkommer også et prioriterings spil, som TR kan bringe i anvendelse ved lokale 

diskussioner på arbejdspladsen. 

Nå vi kommer til urafstemningen i foråret 2018, skal vi arbejde på at forhøje stemmeprocenten. 

Ad. 4) Økonomi 2017 

Svend gennemgik resultatopgørelsen pr. 31/7.  

Det er værd at bemærke at der ikke er brugt så mange penge på det faglige område. Det vil være 

hensigtsmæssigt at der knyttes et par bemærkninger vedr. årsagen til dette. 

Bestyrelsen godkender fremlægningen af resultatopgørelsen. 

Ad. 5) Velfærdsinitiativer 

I regi af LO Storbyerne arbejdes der nu på at skabe en meget bred alliance omkring den velfærdspolitiske 

dagsorden, hvor LO sektionerne indgår og hvor også de 5 Forbund bag ”Virkelighedens velfærd” nok 

påtænker at slutte sig til. Dette initiativ virker til at kunne skabe en bredere opbakning end vi har formået i 

regi af Velfærdsalliancen. Der er udarbejdet et grundlag for det nye initiativ som planlægger TR stormøde  

d. 4. oktober og markeringer d. 7. november.  

Vi havde en længere drøftelse, der kom vidt omkring, vedr. at få TR´ere til at deltage den 4. oktober.  

Vi besluttede at der sendes en mail rundt til alle TR-repræsentanter, suppleanter og AMR´ere med en 

kraftig opfordring om at deltage med tilbud om fælles transport og frikøb.  

Markering d. 7. november. Det er uafklaret hvad der præcist kommer til at ske. 



I forbindelse med folketingets åbning har vi fået henvendelser fra flere små sociale aktivistgrupper, som vil 

lave forskellige aktiviteter. FU har besluttet at støtte med 3000 kr. som opbakning og det vil fremgå af 

deres Facebook side, at vi anbefaler demonstrationen den 3. oktober. Vi besluttede at vi på vores Facebook 

side vil opfordre medlemmer til at deltage i diverse arrangementer. 

Ad. 6) Valgmøder 

Der er en del politikere der har meldt positivt tilbage ift. at deltage på valgmøderne. Datoerne er d. 3-4-5. 

oktober. Det er en lidt presset tidsplan ift. folketingets åbning, Socialpædagogernes dag og det store TR-

møde som ligger op til – og på – samme datoer.  

LO holder valgmøde d. 7. november 

LO afholder også valgmøde d. 9. november på Herlev hospital vedr. valget til regionsrådet. 

Der afholdes valgmøde i Viften, Rødovre d. 13. november 

Ad. 7) Udpegning til faglige selskaber 

Fagligt selskab om marginaliserede og socialt udsatte – Tina Carlsen blev udvalgt som kredsens 

repræsentant 

Fagligt selskab om uddannelses-, beskæftigelses-, og aktivitetstilbud – vi tager beslutning på mødet d. 19/9 

Fagligt selskab om mennesker med kognitive og kommunikative funktionsnedsættelser – vi tager beslutning 

på mødet d. 19/9 

Ad. 8) OK kampagnen 

Løntjek d. 18. september. Sidste år var der en happening, en tidlig morgen, på hovedbanegården med 

mange deltagere fra forskellige forbund. I år ønsker man, at brede det mere ud og fordele sig på forskellige 

stationer. Vi har budt ind og tilbudt, at vi kan/vil stå på Nørrebro Station (evt. også Flintholm) og meget 

gerne sammen med andre fagforeninger som har adresse i NV.  

Ad. 9) Eventuelt 

Juletræsfest den 2. december. Hvem er med i udvalget? Britt, Niels, Christina, Michel og Connie.  

Britt indkalder til et møde snarest, så vi kan få afklaret hvilke aktiviteter der skal være på dagen. 

Der er 18 tilmeldte til Socialpædagogernes dag. Der er kun 23 tilmeldte til GF – opfordring til at vi alle 

forsøger at få flere kolleger / medlemmer til at deltage. 

 

 

 

 


