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Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 

         

        Hadsten, den  18. februar 2013 
        J.nr.  

 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 18. FEBRUAR 2013 

KL. 10.15-14.00  

 

 En regering har pr. definition ingen samvittighed.  
Nogle gange har den en politik, men aldrig mere end det.   

Albert Camus  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Meddelelser 
Lasse orienterede om svar fra Venstres byrådsgruppe om dialogmøde 
Birthe og Lasse skal til møde i København mandag d. 25. februar 
 

3. Orientering om den aktuelle situation 
Herunder: OK-13, Folkeskolereform, Ny Nordisk Skole m.v. 
Lasse orienterede fra formandsmøde 
Det er vigtigt, at alle medlemmer får registreret mail-adresser hos DLF snarest 
Der bliver udsendt en konflikt-ABC fra DLF  
Der afholdes nyt kredsformandsmøde mandag d. 25. februar, og herefter er 
der aftalt forhandlinger tirsdag d. 26. februar 
Drøftelser af forskellige muligheder for lokale aktioner og kampagner 
Vi drøfter et ekstra TR-møde med tillidsrepræsentanterne på dagens TR-møde 
Orientering om KTO-aftalen  
 

4. Generalforsamling 2013 
Drøftelse bl.a. vedtægtsændringer, skr. beretn. Ver., menu m.v. 
Der bestilles buffet til generalforsamlingen 
Den endelige dagsorden skal være hos medlemmerne senest d. 1. marts 
Jan har lavet et budgetforslag med uændret kontingent 
Skriftlig beretning gennemgået, så den er klar til korrekturlæsning og trykning 
 
Jan fremlægger forslag om ændringer af vedtægter for særlig fond 
Ole fremlægger vedtægtsforslag vedr. antal medlemmer i kredsstyrelsen 
 

5. A-08 
Orientering og drøftelse 
Referat fra seneste forhandlingsmøde er ikke modtaget endnu 
Drøftet som forberedelse af næste forhandlingsmøde d. 6. marts 
 

6. TR-mødet 
Orientering og drøftelse 
Primært den aktuelle situation vedr. OK13 og folkeskolereform 
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7. Punkter til næste møde 

(Den 25. feb. kl. 10.15-14)  
Revisoren kommer til møde kl. 10.15 om regnskab 
OK-13  

 
8. Eventuelt 

 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 


