
 

Kredsstyrelsesmøde1 

Mødeleder: Tine Agenskov 

Sekretær:    Philip L. Brand  d. 3. januar 2019 Kl. 10.00 til ca. 11.30  

 
Fraværende:  

 - 1 - 

 

Punkt: 1) Godkendelse af KS referat fra seneste 

KS møde. 

 

Punkt: 2) Godkendelse af indeværende dagsorden  

Punkt: 3) Henvendelse fra LO vedr. lokal FH 

initiativ. 

Lokal LO formand har henvendt sig vedr. lokalt 

initiativ omkring FH (Fagbevægelsens 

Hovedorganisation) 

 

Der afholdes kaffemøde d.4. jan. 2019 mhb. På 

drøftelse af evt. lokale initiativer i FH regi. 

 

KS skal drøfte TML´ involveringsgrad i dette initiativ. 

 

/PLB 

KS vil fastholde lokal kredsstruktur. 

 

Evt. melde TML ind i lokal LO bestyrelse. 

 

Lokalet forankret FH kan samarbejde om 

lokale tiltag og arrangementer. 

 

Punkt: 4) Ny Start 

/beslutnings/drøftelsespunkt   

KS skal drøfte og afklare videre proces i forhold til 

tidligere beslutning. 

/PLB 

Referat fra KS møde d.19/12 2018 

omhandlende punkt om Ny Start. 

 Skema til TR’s besvarelse vedr. lokale 

skoleaftaler bl.a. omhandlende 

fleksibilitet og sikring af 

forberedelsestid. Skema sendes ud i 

først i januar 2019. 

 Fælles TR temadag om arbejdstid 

d.15/3 2019. 

 Faglig klub møder fra april og frem til 

skoleferien. Møderække udarbejdes af 

CH.  

 Løbende drøftelser i KS og deltagelse i 

arbejdstidskonference. 

Vedr. Fælles mål og Aula er flg. besluttet: 

 Fælles TR møde d.18/1 2019. TR skal 

sørge for et antal udvalgte kollegaer  

deltager i medlems møder på kredsen i 

uge 6 og 8. 

 Medlemsmøder i uge 6 og 8 m. oplæg 

vedr. nye forenklede fælles mål samt 

elektronisk kommunikation i Aula 
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drøftes. 

 

Punkt: 5) Køreplan for ansættelse af ny konsulent 

/drøftelse/beslutningspunkt 

Lukket punkt 

/KS 

Der planlægges med samtaler i uge 2 og 3 

2019. 

Punkt: 6) Generalforsamling 2018 
/Status på afvikling af generalforsamlingen d.6. marts 

2018. 

Køreplan gennemgås. 

/PLB  

 

Køreplan finpudses. 

 

Indlæg til GF udsendelse senest i uge 6. sendes 

til TA. 

Punkt: 7) Orientering. 

  

 

Punkt: 8) Punkter til næste KS møde 

 

 

Punkt: 9) Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


