
Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 17. april 2018 
 
Tilstede: Svend, Rita, Morten, Mogens, Lars M., Marlene, Lea, Uffe, Jens, Christina, Michel, Conni, Margit, 
Anni og Lars P. (referent) 
Afbud: Niels 
 
Dagsorden: 

1. Information og drøftelse – herunder status og nyt fra kontoret 
2. Status på OK-18 
3. Punktet om afløsningspersonale. Vedhæftet er en række bilag som skal understøtte drøftelsen i 

bestyrelsen. 
4. Opsamling HB – og resultatet / konsekvenser af LO/FTF kongresser og evt. fusion af 

hovedorganisationer. 
5. Økonomi 
6. Masterplan. – opdateret version eftersendes 
7. Danmark for Velfærd – status på initiativer og aktiviteter 
8. Status 1. maj 
9. Eventuelt 

 
Bestyrelsesmødet startede på Sankt Annæ Plads, foran forligsinstitutionen. 
 
Tilbage på kontoret startede mødet med at vi så resultatet af vores filmprojekt, som nu er afsluttet. 
Flot film, som nu skal lanceres på alle sociale medier. 
 
Ad. 1) Information og drøftelse 
Dorte stopper – stillingsopslag – ansøgninger – samtaler mhp. ansættelse 1. juni. 
 
Marlene fra det kongresforberedende udvalg: SL som organisation – hvad er det for en organisation vi vil 
have – medlemsinddragelse. Eksempler fra COOP, IDA og oplæg fra en sociolog om ”det big WHY”. 

- Hvad er det der skal være visionen for fagbevægelsen? 
- Interview med hverdagseksperter – synlighed, sammenlægning med BUPL 

Udvalget samler sammen. Marlene laver oplæg til delegationsmødet den 8. juni. 
 
Ad. 2) Status på OK-18 
3 senarier – sammenbrud, udsættelse eller mæglingsforslag i dag. 
I morgen ekstraordinært HB møde. 
 
Drøftelse af musketered og hvordan den skal forstås / bliver forstået. Dennis og Benny har meldt ud at de 
er klar til aftale på enkelte områder, hvilket bliver set som at ”springe i målet”. 
Kommunikation omkring musketered er helt afgørende, hvis menigmand skal kunne forstå hvad der sker. 
 
Egne forberedelser – nødberedskabet er på plads. Vi har booket Herlev Medborgerhus på mandag den 23., 
hvor vi samler alle som er udtaget til strejke. 
 
Ad. 3) Drøftelse af lokalaftale for afløsningspersonale 
Med baggrund i de udsendte materialer diskuteres intentioner og hensigt med de aftaler som kendes – og 
indholdet i disse. 
Der er problemstillinger som diskuteres principielt, og som nu tages tilbage i OK udvalget, hvor der 
udarbejdes nyt oplæg til diskussion og endelig beslutning i bestyrelsen. 



 
Ad. 4) Opsamling fra HB og ny Hovedorganisation 
Kort orientering fra HB mødet den 28. marts 
Der blev etableret ny Hovedorganisation i fredags. Lars M. orienterer fra forløbet. 
 
Ad. 5) Økonomi 
Svend har udsendt bilag og gennemgår resultatopgørelse. Ingen kommentarer. 
Budgetkorrektioner; 
1. TR/AMR møder foreslås hævet med 200.000,- aktiviteter omkring OK-18 
2. Tilskud og bevillinger 30.000,- aktiviteter omkring OK-18 
3. Generel kontordrift 150.000,- nye møbler til mødelokalerne. 
4. Løn – frikøb af Michel indføres. Yderligere indtægt fra Svend TR undervisning. 
 
Samlet forøgelse på 600.000, - + aftalt frikøb = omkring 1 mio. 
 
Alle korrektioner godkendes enstemmigt. 
 
Jens stiller forslag om at vi skal have fokus på arbejderbevægelsens historie – i lyset af den verserende 
konflikt og forståelse af hvad det er kampen handler om. 
 
Ad. 6) Masterplan 
Grænseløst arbejde er et tema vi ikke har taget fat på endnu. 
Indhold i forhold til OK bliver fyldt ud -  
Ved udarbejdelse af Lederprojekt skal vi huske faglige koordinatorer og andre titler som favner 
mellemledere!  
 
Ad. 7) Danmark for velfærd 
Status fra København for velfærd, hvor der arbejdes på markeringer i forhold til de kommende 
økonomiforhandlinger (KL / Finansministeriet). 
Det kniber med at etablere / mobilisere samling i omegnskommunerne. Vi er obs på det og kunne have en 
forhåbning om at sammenholdet omkring OK-18, som viser sig i alle kommuner, vil kunne videreføres i lokal 
velfærdsdagsorden. 
 
Ad. 8) 1. maj 
Michel orienterer om indhold og plan for dagen. Der er styr på indhold og det praktiske både i gården og i 
Fælledparken. 
Det diskuteres om politikere skal stille op i Fælledparken med baggrund i den aktuelle OK situation. Dette 
drøftes i LO Hovedstadens FU. - der efterlyses forslag til debatforum. 
 
Ad. 9) Eventuelt 
Intet. 
 
 
Referent, 
Lars P. 


