Indkald til kredsbestyrelsesmøde

Dato:

fredag d. 6. december 2019

Tid:

9.00 – 12.00 – derefter julefrokost sammen med kredskontoret

Sted:

Kredskontor

Indkaldte: Gitte Jensen, Ida Lehrmann, Kristina Fischer, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla
Gundersen, Pia Laursen, Vibeke Hansen, Joan Skovgaard Rasmussen, Britt Agerlund, Karsten
Stegmann, Rasmus Damgaard og Lene Kümpel.

Afbud: Mette Vibe Jørgensen.

1.

Godkendelse af dagsordenen

Sagsfremstilling
Ekstraordinære punkter kan besluttes akut optaget på dagsordenen. Ligeledes kan forslag til
senere bestyrelsesmøder oplyses her.
Indstilling
Til godkendelse
Bilag
Ingen
Beslutning
Godkendt

2.

Godkendelse af referat fra den 13.11.2019.

Sagsfremstilling
Referatet fra seneste møde godkendes endeligt. Bestyrelsesmedlemmer bedes reagere, når
referat udsendes, hvis der er spørgsmål, rettelser eller tilføjelser, hvorefter revideret referat
kan udsendes
Indstilling
Til godkendelse
Bilag
ingen.
Referatet er udsendt.
Beslutning
Godkendt
Kredsbestyrelsen vil fremadrettet have 14. dage til at sende evt. rettelser til referenten.
Rettelserne sendes ”besvar” til afsender at oprindeligt referat. Det rettede referat udsendes til
Kredsbestyrelsen sammen med indkald til kommende Kredsbestyrelsesmøde. Det vil fortsat
være muligt at komme med rettelser til referatet, i forbindelse med punkt 2 på dagsordenen.

3.

Lukket møde

Sagsfremstilling:
Under dette punkt kan behandles sager, hvis kredskontoret, politisk afdeling, hovedbestyrelse
eller enkeltstående bestyrelsesmedlemmer ønsker en sag drøftet eller besluttet i et fortroligt
eller enkeltstående bestyrelsesmedlemmer ønsker en sag drøftet i et fortroligt rum.
Der er således referatforbud, mundtligt og skriftligt, indtil bestyrelsen træffer anden
beslutning, her under evt. direkte refererer en beslutning i referatet.

Indstilling
d.d. ingen kendte punkter

Bilag
Omdeles, hvis det er relevant

Beslutning
Intet referat af dette punkt.

4.

Kredsbestyrelsens arbejdsform 2. behandling

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmødet d. 13.11.19 drøftede Kredsbestyrelsen den besluttede arbejdsform fra
marts 2019. Den nye bestyrelse bakker op om arbejdsformen med følgende ændringer.
Kredsbestyrelsen vil gerne have at det fremgår, at den vil være en synlig kredsbestyrelse, en
bestyrelse der arbejder for at udfolde demokratiet i kredsen og er en medskabende og
understøttende kredsbestyrelse.
Kredsbestyrelsen besluttede at 2. behandle notatet om kredsbestyrelsens arbejdsform ved
kommende møde. Lene reviderer notatet.
Lene indleder punktet.

Indstilling
Til beslutning.

Bilag
4.1 Revideret notat: Kredsbestyrelsens arbejdsform udgave november 2019.

Referat
Revideret notat godkendt med en enkelt ændring. I bestyrelsens arbejdsform rettede vi i
afsnittet om referater af bestyrelsesmøderne, så der nu står, ”Referaterne lægges på
hjemmesiden”.
Referater fra den nye Kredsbestyrelses møder, kommer på Kredsens hjemmeside i løbet af
januar 2020.

5. Kursus: Ny i bestyrelsen
På KB mødet d. 11.09.19 orienterede Lene om kurset, ny i bestyrelsen.
Kamilla, Brit, Joan, Pia og Vibeke er tilmeldt kurset.
Lene Orienterer.

Indstilling
Til orientering.

Bilag

Beslutning
Kort orientering fra Kredsformand Lene Kümpel.
Der vil komme en indkaldelse fra SLC.
Det blev aftalt, af der skal gives en kort tilbagemelding til Kredsbestyrelsen, efter kurset.

6. Kredsens nyhedsbreve og redaktionsudvalg
Sagsfremstilling

Kredsen har en årrække udgivet lokale nyhedsbreve. De har som hovedregel indeholdt en stor
eller to mindre artikler, med de gode og aktuelle historier om og med kredsens medlemmer og
arbejdspladser.
Til at inspirere og foreslå temaer til nyhedsbrevene har der været nedsat et redaktionsudvalg
bestående af KB medlemmer. Nyhedsbrevene og udvalgets arbejde er beskrevet i kredsens
kommunikationsstrategi. Kommissoriet er i skrivende stund ikke tilgængeligt.
Radaktionsudvalget har til tider haft svært ved at fremkomme med temaer til
nyhedsbrevene, ligesom det har været vanskeligt at mødes.
Nyhedsbrevene har været udgivet siden 2016. På kredsens hjemmeside står der følgende:
”Nyhedsbrevene skal formidle om det, der foregår ude på kredsens arbejdspladser i forhold
til løn- og arbejdsvilkår og den socialpædagogiske faglighed. Bestyrelsen har vedtaget et
kommissorium og nedsat et redaktionsudvalg, der samlet ser på kredsens
kommunikationsarbejde med fokus på nyhedsbreve.
Til det konkrete arbejde har vi ansat Martin Hammer, som er freelancer journalist, til at
skrive artikler og lave reportager.
Nyhedsbreve er den nye måde for kredsen at formidle på, hvilket betyder, at der vil blive
arbejdet med form og stil. Redaktionsudvalget vil meget gerne have historier fra jeres
arbejdspladser både om generelle problemer og om nye tiltag, der sætter arbejdspladsen
udvikling”.

i

Der har været bragt mange gode historier. Vi har dog også måttet erfare, at få læser
nyhedsbrevene. Der har været bragt mellem 9 nyhedsbreve årligt, med undtagelse af
2018, hvor vi bragte 5.
Rasmus, Karsten og Lene foreslår at KB drøfter fremtidens kommunikationsstrategi med
udgangspunkt i, at det er tid til fornyelse.
Kredsbestyrelsen drøfter antallet af nyhedsbreve fremover. Hvad skal indholdet være og i
hvilken form? – skal vi Også skrive om kredsens arbejde og resultater for medlemmerne
og/eller?
Kredsbestyrelsen drøfter fremtidens forankring af nyhedsbrevene – skal vi fortsat have et
udvalg eller skal nyhedsbrevene forankres i KB?
Det indstilles at Kredsens øvrige kommunikation i medier, de sociale medier mv. drøftes på KB
mødet d. 20. marts.

Lene indleder punktet

Indstilling
Til beslutning

Beslutning
Punktet 2. behandles på kommende Kredsbestyrelsesmøde.
Der skal fortsat være en journalist tilknyttes nyhedsbrevene.
Forankring hos Kredsbestyrelsen eller hos politisk valgte, redaktionsudvalget i sin nuværende
form nedlægges.
4-6 nyhedsbreve pr. år.
Økonomien undersøges til kommende Kredsbestyrelsesmøde.

7. Medlemsarrangementer med fokus på faget: 1. behandling.

Sagsfremstilling
Kredsen har gennem en lang årrække holdt temaaftener med fokus på faget. De har været
afholdt ca. 8 gange årligt. De er velbesøgte og biddrager til faglig inspiration.
Formål samt struktur og opgaver for fagligt udvalg er beskrevet i kommissorium for fagligt
udvalg.
Fagligt udvalg har ikke været i funktion i det seneste år. Planlægningen af temaaftenerne samt
en studietur har Lene stået for med inspiration fra medlemmerne.
Generalforsamlingen har i sit fremtidige arbejde besluttet i højere grad at inddrage
medlemmerne i valget af temaer og oplægsholdere. At vi fortsat har både temaaftener og
studietur.
Det indstilles derfor, at fagligt udvalg nedlægges og at kredsbestyrelsen drøfter nuværende
kommissorium med henblik på en revidering der modsvarer generalforsamlingens og
kredsbestyrelsens beslutninger.
Til orientering, så vil det fremadrettet være Karsten der planlægger temaaftener og studieture.
Lene indleder punktet.

Indstilling
Til 1. behandling.
Kommissoriet redigeres og 2. behandles til beslutning på KB d.20. januar 2020.

Bilag
7.1 kommissorie for fagligt udvalg.

Beslutning
Kommissoriet redigeres og 2. behandles til beslutning på KB d.20. januar 2020.
Der afholdes seks temaaftener samt to studieture i 2020.
Der er afsat ca. 250.000 kr. til overstående inkl. Familieplejernes arrangementer.
Det overvejes, om der skal afsættes midler til lokale arrangementer.

8.

Mødekalender 2020: tilføjelse af møde d. 27. august.

Sagsfremstilling
Det foreslås at vi planlægger med et ekstra KB møde d. 27. august. Ved ekstra gennemsyn
kan mødet blive nødvendigt med henblik på at 2. behandle generalforsamlingsmateriale.
Lene indleder punktet

Indstilling
Til beslutning

Bilag

Beslutning
Godkendt

9. Årsplan 2020 Kreds Midtsjælland
Årsplanen for kreds Midtsjælland er færdig og sendt ud til KB, kongresdelegation, tillidsvalgte
og ledelser.
Ligeledes er invitation til Kursus om organisering for tillidsrepræsentanter i Roskilde, Slagelse
og Holbæk kommune sendt ud. Kurset finder sted d. 29 og 30. januar 2020.

Indstilling
Til efterretning

Bilag
9.1 Årsplan kredsbestyrelse og kongresdelegation
9.2 Årsplan FTR/HU/TR/AMR/TRIO

Beslutning
Godkendt
Den 19. marts er en torsdag, ikke en tirsdag.
Der afholdes HB møder på følgende datoer i 2020:
23. januar, 25. marts, 16-17. juni, 16. september, 8. oktober, 9. november og 17. december.

10.EVT.
Følgende Kredsbestyrelsesmedlemmer ønsker print af dagsorden samt bilag:
Ida Lehrmann og Kristina Fischer.
Kredsformand Lene Kümpel orienterede kort om familiepleje området, med fokus på
situationen i Ringsted kommune og i Slagelse kommune.
Kredsbestyrelsesmedlem Kristina Fischer orienterede kort om budget og LAB loven, med fokus
på situationen i Roskilde kommune.

