
Til KS og TR

Referat af KS-møde torsdag den 8.3.2018 kl. 16.00 – 18.00(spisning derefter)
I forhold til alle punkter indtænkes de arbejdsmiljømæssige konsekvenser af evt. beslutninger.

Dagsorden: Sted: Kontoret
0. Godkendelse af referater -26.2.18

Referat:
Referat godkendt uden bemærkninger.

1. TR arrangementer -beslutning med baggrund i evalueringen

Referat:
Drøftelse af muligheder.
For indeværende år vil der være sommerafslutning og juleafslut-
ning på kredskontoret i forlængelse af de sidste møder før hen-
holdsvis sommerferie og juleferie. Disse møder er med starttids-
punkt kl. 15.00.

2. Kursuskatalog -se udsendelse nr. 16

Referat:
Gennemgang af kursuskataloget for 2. halvår 2018. Kataloget vil
blive taget op igen på KS-møde efter den nye kredsstyrelse er til-
trådt.
Kataloget vil ligeledes blive præsenteret på kommende TR-møde.

3. OK 18 -status mv.

Referat:
Orientering fra kredsformandsmøde 6/3 i København.
Drøftelse af mulige scenarier i forhold til forlig, strejke, lockout.
Endnu kan vi kun tro og gætte på udfaldet.
Drøftelse af TR-udsendelse om stormøde for TR i Fredericia den
22/3 fra10-15.
Vi skal huske, at dette ikke er en lærerkonflikt men en konflikt for
alle offentligt ansatte. Dermed bliver den nok præget af større
arrangementer.
Kredsen afsætter tid til TR-møde mandag den 19/3.
Kredsen har mulighed for at søge DLF centralt om midler til ar-
rangementer fra særlig fond, ligesom vi selv har midler i særlig
fond.

4. Generalforsamling 2018 -Orientering, vedtagelser, resolutioner.
-dirigenten deltager

Referat:



Deltagelse af kredsens forslag til dirigent, Mette Wichmann.
Gennemgang af forslag, der fastholder kontingentet i 2018 og
bemyndiger kredsstyrelsen til at beslutte en stigning pr 1/1 2019
samt beslutte om kontingentet fremover skal reguleres efter et
pris- og lønskøn.
Gennemgang af afviklingen af generalforsamlingen med særlig
fokus på valghandlingerne.
Gennemgang af forslag til generalforsamlingsvedtagelse om soli-
daritet under konflikt.
Der vil blive udarbejdet et forslag til en hilsen til de andre organi-
sationer og deres medlemmer.
Der er ikke kommet andre forslag.

5. Nyt til hjemmesiden/facebook
Referat:
Intet til referat.

6. Konsulent
Referat:
Intet til referat.

7. Senere indkomne sager
Referat:
Ingen senere indkomne sager.

8. Meddelelser
Referat:
Intet til referat.

9. Eventuelt
Referat:
Intet til referat.

Med venlig hilsen
Per Breckling/Ullis W. Johansen


