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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137 Østergade 9, 1., 8450 Hammel. 
         
        Hammel, den  4. januar 2010 
       

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet  
MANDAG DEN 4. JANUAR kl. 10 - 14 

 
 

Rigtig godt nytår til jer alle 
 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt - nyt punkt om TR-møde d. 19. jan. 
 
2. Meddelelser 

 Onsdag d. 6. jan. er der møde på Kanonskolen om overenskomst 
Orientering om huskøb - ikke aktuelle muligheder pt. 
Kredsen er tilmeldt undersøgelse om A-08 - gennemføres fra 18. jan. til 5. fe-
bruar - resultater kan ses skolevis 
Orientering om møde for 93-gruppen torsdag d. 7. jan. kl. 14.45 på Øster-
vangskolen - der er pt. 8 tilmeldte (TR'erne får invitation til at deltage) 

 
     3.   Møde vedr. lokal løndannelse  

- Orientering og drøftelse 
Mødereferat fra forhandlingsmøde d. 17. dec. 2009 udleveret 
Ændringerne i lønnen træder i kraft senest 1. april 2010 
Der er møde d. 2. februar om A-08 (Task-force) 
 

 4.  Generalforsamling 2010 
      - Fordeling af opgaver i f. t. skr. beretning 

Emnerne til skriftlig beretning fordelt - første udkast klar korrekturlæsning til 
kredsstyrelsesmødet d. 8. februar 

      - Kandidater  
 Orientering  
      - Andet 
 Deltagerne krydses af ved indgangen 
 Valgprocedure drøftes på næste KS-møde 
 

    5.   ”12-12-møde” for kredsstyrelser 
           - Orientering og drøftelse 
  Forslag om fælles møde i KSØ-regi  

Kredsstyrelsen er indstillet på at deltage, hvis der er stemning blandt de øvrige 
kredse for at arrangere et "12-12 møde" - afklares på KSØ møde, hvor Lasse 
og Birthe deltager 
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    6.   TR-møde tirsdag d. 19. januar 
           - Sted  
  Søndervangskolen kl. 14.45 - 17 

- Dagsorden 
Meddelelser, bl.a. om lønforhandlinger, TR-valg, generalforsamling 
A-08, bl.a. evaluering 
Løst og fast fra skolerne 
 
Afbud fra Rikke 

 
7.   Punkter til næste møde           (Den 25. jan.) 

- Generalforsamling 2010 
- Regnskab 2009 og budget 2010 (drøftelser) 

 
8. Eventuelt 

 
 
 
Referat: Erling Kvist Andersen 
.    

 


