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

         

        Hadsten, den  24. marts 2014 
        J.nr.  

 
 

Referat fra kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 24. MARTS 2014 

KL. 10.15 -14.00 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Nyt punkt 6: Medlemsarrangement 

 
2. Meddelelser 

Der er kommet ny MED-håndbog (skal udleveres fra skolerne) 
Der er kommet en udsendelse vedr. Børnehaveklasseledernes situation 
Der er kommet opfordring til at der skal afholdes pensionsmøder 
Invitation til Nordisk konference i Aarhus d. 29.-31. august 
Invitation fra det regionale beskæftigelsesråd om konference d. 15. maj 
Deltagere i KSØ-kurserne er fordelt (12 tilmeldte fra Favrskov) 
Der er modtaget udsendelse vedr. ”Børnehaveklasseledernes situation”. 
Det videresendes til TR-konferencen (Birthe) og tages op på næste TR-
møde d. 31. marts. 

 
3. Nyt fra MED 

Referat fra HMU- møde vedlagt – overvejelser? 
Referat fra mødet sendt ud  
 

4. Generalforsamling 2014 
Valgprocedurer, resolutioner – andet? 
Der er pt. tilmeldt 86 deltagere 
Lasse har undersøgt vedr. valgprocedure hos DLF 
Kredsstyrelsen foreslår valgprocedure C1: 
1. valg af formand 
2. valg af to øvrige delegerede 
3. valg af tre suppleanter for de delegerede, som samtidig er medlem af 

kredsstyrelsen. Øvrige opstillede er suppleanter til kredsstyrelsen i ræk-
kefølge efter stemmetal 

Lasse aftaler det praktiske vedr. afstemning med Bent Gindesgaard, bl.a. 
rækkefølge af indlæg 
Lasse får udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, som udsendes til kreds-
styrelsen snarest 
Birthe har lavet forslag til resolution vedr. Favrskov som attraktiv arbejds-
plads.  
Rikke H. udarbejder forslag til resolution om folkeskolereformen. 
Birthe udarbejder forslag til resolution om inklusion.  
Forslagene sendes om muligt ud til kredsstyrelsen inden generalforsamlin-
gen. 
 
Birthe kontakter Ole Rønsbo vedr. klaverspil til foreningssangen. 
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5. Folkeskolereform og Lov 409  

- Orientering og drøftelse  
Der er indkaldt til møde med forvaltningen sammen med BUPL og FOA 
mandag d. 31. marts kl. 17.45 
Lasse orienterede om drøftelser vedr. løn 
Forberedelse af forhandlinger drøftet - genoptages på næste kredsstyrel-
sesmøde 
  

6. Medlemsarrangement 
Vi planlægger arrangement med Keld Fredens d. 6. maj kl. 19-21 
Rikke T. reserverer lokale på Østervangskolen. Rikke H undersøger vedr. 
Keld Fredens - herunder mulighed for aflysning. 
Der aftales nærmere på næste kredsstyrelsesmøde. 
 
Vi overvejer at afholde medlemsmøde vedr. pension for de overenskomst-
ansatte efter sommerferien. 

 
7. Punkter til næste møde 

    (Den 31. marts kl. 10.15-14 ) 
- medlemsarrangement 
- dagsorden til TR-møde d. 7. april 
- L409 og folkeskolereform 
- evaluering af generalforsamling 

 
8. Eventuelt 

Vi aflyser TR-mødet d. 31. marts (Erling) 
 
 
 

Hvad skal videreformidles fra mødet? 
 
TR og AMR skal orienteres om ny MED-håndbog (Birthe) 


