
 
Tlf: 8696 3733 –  SE.nr.: 85857614 -  E-mail: 137@dlf.org - www.dlf137.org 

 
C:\Documents and Settings\eand\Skrivebord\Referat KS 300112.doc 

Favrskov Lærerforening 
Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. 
         
        Hadsten, den  30. januar 2012 
        J.nr.  

 

Dagsorden til kredsstyrelsesmødet 
MANDAG DEN 30. JAN. 2012 

KL. 10.15-14.00  
  

 Den kreative proces er kendetegnet ved at man først kender spørgsmålet, 
når man har svaret 

 Piet Hein  
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt 
  
2. Meddelelser  
 Jan orienterede om forbruget af el i forhold til sidste år 
 Lasse orienterede om kursus i brug af elektronisk spørgeskema - to er tilmeldt 
 Lasse orienterede om den ekstraordinære kongres d. 9. februar 

 
3. Generalforsamling 2012 

Drøftelse, gennemgang af udkast til skr. beretning, kandidater m.v. 
Forslaget til skriftlig beretning tilrettet (genoptages) 
Alle i kredsstyrelsen er parat til genvalg. 
Forslag til vedtægtsændringer: 
1. Vedr. antal medlemmer i kredsstyrelsen (Ole fremlægger på gen.fors.) 
2. Indkaldelse til generalforsamling (Rikke fremlægger på gen.fors.) 
 
Kredsstyrelsen overvejer at komme med forslag til resolutioner vedr. 
- inklusion, herunder rammerne 
- pres på arbejdstidsaftalen 

 
4.   Nyt fra MED-udvalg  

Orientering og drøftelse 
Lasse orienterede fra afholdt møde i forhandlingsorganet (medarbejdersiden). 
Næste forhandlingsmøde finder sted d. 23. marts 
Birthe refererede om resultat af FTF´s CARMA-rapport vedr. tillidsrepræsen-
tanternes indflydelse på større ændringer på arbejdspladsen. FTF afholder et 
regionalt møde d. 1. marts i region midt for bl.a. TR og AMR. (Birthe orienterer 
i konferencerne). 
 

5.   Budgetrapport  
Orientering og drøftelse bl. a. budget (se bilag fra 24/1) 
Jan orienterede om budgetrapport for 2011.  
Telefonudgifterne er fortsat høje - det opfordres til at tage problemet op med 
hovedforeningen. 
Der er møde med revisor d. 31. januar 
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6.   Arbejdstid  
      Orientering og drøftelse  bl.a. det forestående TaskForce møde d. 1. februar 
 Møde fra kl. 11.00 til 12.30 i Hvorslev om: 
 - Prøveaftale 
 - Social kapital 
 - Debat om undervisningstid 
 - Plan for udvidet specialundervisningsbegreb 
 
7.   Evaluering af møder  

TR møde den 24. januar og medlemsarrangement den 26. januar 
Referat fra medlemsmøde d. 26. januar udsendes i TR-konferencen (Erling) 
Punktet genoptages på næste kredsstyrelsesmøde 
Kredsen skal arbejde videre med problematik om visitering til E-klasser  
 

8.   Punkter til næste møde 
          (Den 6. feb kl. 10.15-14)  
  Generalforsamling, herunder forslag til budget  
  Arbejdstid, herunder Task-force møde 
  Evaluering af møder 
   

9.    Eventuelt 
 Afbud til næste møde fra Torsten og Rikke 

 
 
Hvad skal videreformidles fra mødet? 
.    
  


