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Referat af bestyrelsesmøde d. 26. januar 2018 

Til stede: Lars P., Lars M., Svend, Uffe, Mogens, Morten, Michel, Conni, Lea, Rita, Anni, Jens, Niels og 

Christina (referent) 

Fraværende: Marlene, Margit og Britt 

 

1. Information og drøftelse – orientering og kort nyt fra kontor og bestyrelsesmedlemmer 

 Pædagoguddannelsen er blevet evalueret og har ikke fået den bedste bedømmelse. Kritik af 

kvaliteten og sammenhæng på uddannelsesstederne… 

 Personalekonference i december måned: Der er blevet arbejdet videre med MSI rapporten og 

udkastet til masterplan. 

 Michel er startet med sin 15 timers stilling på kontoret. 

 Der er afholdt det første møde i ligestillingsudvalget og der er lavet et udkast til kommissorium. 

Opfordring til om der er medlemmer der kunne være interesseret i at være med i udvalget. 

 1. maj – Michel fortalte at koordinationsgruppen har tænkt nye tanker i forbindelse med 

arrangementet grundet faldende deltagerantal de sidste år. Et mindre områder til de faglige 

organisationer og en politisk debatscene – koordineret program med den store scene og de 

mindre scener. 

   
2. Opsamling fra bestyrelseskonferencen i Aarhus. – Hvad fik vi med hjem? 

 Der blev for meget i bredden – kunne have været mere i dybden.  
 For overfladisk – generelt ikke det store forarbejde ift. at undersøge hvilke redskaber vi havde i 

forvejen.  
 Godt at det var konkrete opgaver og det foregik i blandede grupper. 
 Godt med videndeling på tværs af kredse og at blive inspireret af andre arbejdsmetoder. 
 Vigtigt at vi diskuterer vores holdning til frivillighed 
 Provokerende at vi på 20 min. skulle finde 3 ting at gå hjem at arbejde videre med 
 På trods af den knappe tid, nåede vi meget langt. 
 Forslag om at vi arbejder videre med det i SPIF fighters, så de kan planlægge hvornår vi tager 

hvilke temaer op på bestyrelsesmøder. 
 Opsamling på eventbuizz – det er for ringe… 

 
3. Kommissorium for arbejdspladsudvalg. – Forslag til nyt kommissorium, som erstatning for det 

som tidligere beskrev TR/AMR udvalget 
Godkendt med den rettelse at der skal tilføjes under ”opgaver” at der skal være et punkt med Trio 
samarbejdet. Udvalget retter det til på næstkommende møde. 
 

4. Kort orientering om årsregnskab 2017 

 Der er endnu ikke et færdigt årsregnskab, men vi har et overskud på ca. 200.000 kr. Der 

kommer en orientering om det endelige regnskab på mail til bestyrelsen.  

 På næstkommende bestyrelsesmøde bruger vi lidt mere tid på økonomien, da ophør af 

medarbejdere, Michels stilling og Svend som underviser ikke er lagt i budgettet. 

 SPIF midler kommer som et tilskud. Der skal ikke være et særskilt regnskab. Vi har dog lavet 

vores eget regnskab for hele tiden at have overblik over forbrug af de midler. 
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5. Masterplan 2018.  
Vi skal have debat om Frivillighed ind i masterplanen. Lige nu står den under Styring og udvikling i 
kommuner og region – den skal også være markeret mere tydeligt under SPIF. 
FU indarbejder dette og Masterplanen er hermed godkendt. 
 

6. Forskningsprojekt – arbejdsmiljø.  
Vores ½-årsmøde i november havde tema om arbejdsmiljø, hvor Einar Baldvin Baldursson fra 
Aalborg Universitet holdt oplæg.   
Han tilbyder nu, at vi kan indgå i et forskningsprojekt omkring arbejdsmiljø. Det vil være en 
forløbsundersøgelse med en kohorte (ca. 400 medlemmer) der kan følges og forskes i over en 3 årig 
periode. Vi forpligter os til at samle kohorten og Einar står for den tekniske del af projektet.  
Bestyrelsen bakker op om projektet. 
Prisen for vores deltagelse i projektet vil være udgifter i forbindelse med transport; flyrejser mv. 
Vi lægger det videre arbejde over i FU. 
 

7. 30 timers arbejdsuge – forslag om pilotprojekter i Københavns Kommune. – Dette var et tema i 
den kommunale valgkamp og flere københavnske fagforeninger står bag et krav om at der 
arbejdes på dette. Skal vi bakke op om det?  
Der var indlæg både for og i mod. Umiddelbart giver det god mening for fremtidsperspektivet ift. 
arbejdsmængde, stress, forebyggelse af nedslidning grundet senere pensionsalder. Samtidig er der 
mangel på ressourcer på arbejdspladserne og det hænger ikke helt sammen med at vi så går ind for 
at gå ned i tid. Hvis det skal blive en realitet skal der tilføres midler til budgetterne og det er nok 
urealistisk.  
Vi vil gerne bakke op om at der skal igangsættes pilotprojekt og så må vi efterfølgende se på om og 
hvordan vi skal arbejde videre med det. Det er endnu ikke blevet politisk besluttet om 
pilotprojektet skal gennemføres. 

 
8. Danmark for Velfærd. – Status på den politiske situation omkring dette og mulige lokale 

aktiviteter. 
Efter mødet i Odense i efteråret, hvor 3500 TR deltog, blev beslutningen at der skulle oprettes 
kommunale aktivist grupper der skulle arbejde videre med aktiviteter for velfærd.  
Der er aktivitet i København. En del af dem der stod bag den gamle velfærdsalliance er gået ind i en 
gruppe der kalder sig for København for velfærd – der afholdes møde på torsdag hvor der skal tales 
videre om kommende aktiviteter. 
På den ene side gør vi noget i København men hvad skal vi med de øvrige 13 kommuner? 
Vi havde en længere drøftelse og der var enighed omkring at vi skal være med til at bringe det op 
med de andre forbund at vi skal tale videre om hvilke aktiviteter og aktioner der kan bringes i spil 
for at få fokus på – og fastholdt debatten om – velfærd. 

 
9. Opsamling fra HB mødet den 18. januar. – kort opsamling på de beslutninger der blev truffet på 

mødet. 

 LO/FTF sammenlægning: Der er udformet et grundlag der skal tages en beslutning ud fra. 
Benny/FU lægger op til, at vi fortsat skal sige ja, på trods af det oplæg der nu ligger ikke helt 
indfrier de 5 krav vi hele tiden har haft til en ny fælles hovedorganisation. Der er formuleret 
flere forskellige kompromisser, som der nu skal tages stilling til i de enkelte organisationer.  
Det er svært at forudse hvad det ender med. 

 Indstilling om at vi skal videreføre vores egen fagpolitiske uddannelse, som en tilbagevendende 
kompetenceudvikling inden for forbundet. 

 Etisk værdigrundlag – er blevet revideret og har fået nyt layout.  
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 Temadiskussion om kongres 2018, hvor HB gav input til det kongresforberedende udvalgs 
videre arbejde.  

 FTR efteruddannelse: Der er sendt en forespørgsel til FU, med et ønske om en fremtidig strategi 
på FTR området. Der er meget forskellige vilkår og beføjelser i de enkelte kredse. FU har 
besluttet, at det skal behandles i arbejdspladsudvalget.  

 
10. Mødeform og indhold fremadrettet – hvordan sikrer vi mere levende/inddragende møder? - og 

hvordan skal vi arbejde med overblik fra de enkelte kommuner? 
Forslag; 
 Holde møder på arbejdspladserne og det kunne også medføre et arbejdspladsbesøg og gøre os 

mere synlige. Holde møder andre steder med ”god udsigt”  
 Summe diskussioner undervejs, det kan bryde formen lidt og gøre det mere levende. 
 En runde med alle kommuner vil tage alt for lang tid. Det kunne være en god idé at drøfte det 

ud fra forskellige temaer; eks. frivillighed – hvordan ser det ud i de enkelte temaer. 
 Opgørelse over OK dækning på det private område ønskes. 
 

 
11. Eventuelt 

Intet til punktet, men et smugkig på den film som er under udarbejdelse.  

 
 


