
Referat Bestyrelsesmøde mandag den 15. maj 2018 
 
Tilstede: Rita, Christina (fra 10.00), Svend, Michel, Lea, Niels, Margit, Anni og Lars P. 
 
Mødet var ramt af en række afbud, hvorfor flere punkter også videreføres på kommende møde. 
 
Dagsorden til bestyrelsesmødet 

1. Information  
– nyt fra kontoret 
– Status Masterplan (som ikke vedhæftes her, men gennemgås på mødet) 

2. Opsamling OK-18 – herunder mobilisering omkring urafstemning. Evaluering af forløbet. 
3. Diskussion af ”tonen” / måde vi diskuterer og kommunikerer i bestyrelsen 
4. Kommissoriet for kommunikationsudvalget. – bilag eftersendes (forhåbentlig)  
5. LO Hovedstaden – orientering og drøftelse i forhold til den lokale etablering af ny 

hovedorganisation 
6. Eventuelt 

 
Ad. 1) Information 
Biljana er startet i dag som faglig konsulent og kigger forbi senere og hilser på. 
Der er pt. Lidt for meget pres på kontoret, hvor flere konsulenter har for stor arbejdsmængde. 
Vi forsøger at afhjælpe og har lavet aftaler med Lars M., om at han kommer i den udstrækning han kan i de 
kommende uger og dækker ind på telefonen. 
 
Masterplan gennemgås løseligt; 
GF – vi skal begynde at arbejde med indhold – fagligt / underholdende. 
Meningsfuld dokumentation er et hængeparti og der bliver spurgt ind til action pilot – det kommer med på 
næste møde. 
 
Ad. 2) Opsamling fra OK-18 
Mobilisering til urafstemning; 
Fra 22. – 24. maj udsendes materialet til alle medlemmer og afstemning er frem til 3. juni midnat. 
Lokal mobilisering via TR. 
Vi holder ikke medlemsmøder, men opfordrer TR til at invitere hvis vi skal stille op. 
Grillfest som ”præmie” kunne være en mulighed. Dette arbejdes der videre med i FU 
 
Evaluering af OK forløbet. 
Ærgerligt at koordineringen mellem forbund i forhold til at udtage arbejdspladser til strejke ikke fungerede 
bedre / var lagt tydeligere op. 
Der var for mange misforståelser og dårlig kommunikation omkring den del. 
Det har været et godt forløb i kredsen. God opbakning fra de arbejdspladser som vi udtog, og vi er kommet 
meget tættere på mange medlemmer. 
Arbejdet med at udarbejde lister m.m., kunne være gjort tidligere. 
Omhyggelig med kommunikationen ”En løsning for alle”. 
Nogle dele af forløbet i forligsinstitutionen burde være ”holdt i baglokalet”. 
 
Forbundets engagement (manglende) omkring forløbet foran forligsen blev nævnt. 
 
Frikøb – planlægning af bemanding til faneborg har vi også fået vigtige erfaringer omkring, som vil kunne 
gøre det bedre næste gang. 
 



Ad. 3) Diskussion af ”tonen” 
Pga. mange afbud giver det ikke rigtig mening at tage drøftelsen. 
Hvordan sikrer vi at alle kan komme til orde. Hvordan sikrer vi at alle synspunkter kommer frem og at alle 
føler sig anerkendt for sit synspunkt.  
Gå efter bolden og ikke manden. 
 
Vi tager samtalen på bestyrelsesseminaret.  
OBS i øvrigt på den indforstået samtale der ofte opstår under flere punkter, hvor især nye i bestyrelsen kan 
have svært ved at følge med. 
 
Forslag om at vi evaluerer hvert møde ved afslutningen af mødet. 
 
Ad. 4) Kommunikationsudvalget 
Der er ikke udarbejdet kommissorium, men der vil ligge et udkast til næste møde. 
På sidste møde i udvalget stak drøftelserne ud i mange retninger, så der skal være en afgrænsning af, hvilke 
områder udvalget skal beskæftige sig med. 
Indhold 
Økonomi 
Beslutning 
 
Ad. 5) LO Hovedstaden og ny hovedorganisation 
Kort orientering om det lokale samarbejde LO / FTF i kølvandet på fusionen. 
Der bliver nedsat en arbejdsgruppe med 5 repræsentanter fra hver af de nuværende Hovedorganisationer, 
som skal arbejde på konkrete modeller for det lokale samarbejde. 
 
Ad. 6) Eventuelt 
Evaluering af dagens møde: 
Lettere dialog når vi ikke er så mange. 
Bordene stod tættere, så vi sad tættere sammen, hvilket gav en oplevelse af nærhed. 
 
Biljana kigger ind og hilser på bestyrelsen. 
 
 
Referent, 
Lars P.  


