Indkald til kredsbestyrelsesmøde

Dato:

Mandag d. 20. januar 2020

Tid:

9.00 – 15.00

Sted:

Kredskontor

Indkaldte: Gitte Jensen, Ida Lehrmann, Mette Vibe Jørgensen, Lotte Anhøj Henriksen, Kamilla
Gundersen, Pia Laursen, Vibeke Hansen, Joan Skovgaard Rasmussen, Brit Agerlund, Karsten
Stegmann, Rasmus Damgaard, Lene Kümpel.

Afbud: Kristina Fischer.

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
referat
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra den 06.12.2019

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
2.1. Referat af møde 06.12.19
Referat
Godkendt

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
Referat
Intet referat af dette punkt

4. Medlemsundersøgelse 2019

Sagsfremstilling

Socialpædagogerne har siden 2013 gennemført en medlemsundersøgelse hvert 2. år, der
overordnet har givet tilbagemeldinger på medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Formålet med
undersøgelsen er at måle medlemsoplevelsen og styrke relationen til medlemmerne i kredsen.
På HB mødet d. 28. marts 2019 besluttede hovedbestyrelsen at gennemføre undersøgelsen i
2019 med en mindre spørge ramme og et nyt design. Sporbarhed til tidligere undersøgelse er
til en vis grad bevaret. Der er med den nye spørgeramme stor mulighed for at lave benchmark
op imod en række af fagforeninger.
Tidligere blev undersøgelserne gennemført af MSI research, som i dag er en del af Ennova.
Medlemstilfredshedsundersøgelsen for Kreds Midtsjælland præsenteres på KB mødet af Jakob
Stammer.
Jakob Stammer præsenter metoden og undersøgelsens resultat. Jakob deltager i møder fra kl.
9.30-11.00. Her deltager kredsens ansatte også.

Indstilling
Vi har mulighed for at stille undersøgende og afklarende spørgsmål vedrørende undersøgelsen.
Vi har ligeledes mulighed for at spørge ind til Jakobs anbefalinger.
Efter kl. 11.00 har kredsbestyrelsen mulighed for at drøfte undersøgelsen og forholde os til
hvordan resultaterne og anbefalingerne spiller sammen med organisationens og kredsens
beslutninger og aktiviteter.
Kredskontoret drøfter senere om/hvilke betydning undersøgelsen har for vores daglige
arbejde. Om vi skal iværksætte/fokusere på temaer og/eller forholde os til eventuelle nye og
eksisterende strukturer, metoder og arbejdsgange?

Bilag
Kreds Midtsjællands rapport omdeles på mødet
Referat
Jakob Stammer præsenterede metoden og undersøgelsens resultat. Herefter drøftede
Kredsbestyrelsen undersøgelsen, og forhold sig til resultaterne.

5. Temaaftener med fokus på faget 2.behandling

Sagsfremstilling
Kredsbestyrelsen 1. behandlede punktet d. 6. december 2019.
Der blev besluttet at fagligt udvalg nedlægges. I forhold til temaer og oplægsholdere så vil
inspiration og efterspørgsel fra medlemmerne være retningsgivende for indholdet. Vi har
allerede en masse temaer, som medlemmer har forslået. Vi vil fortsat spørge og indsamle
ideer til kommende temaaftener/medlemsarrangementer.
Der afholdes 6 temaaftener og 2 studieture i 2020. Det planlægges minimum for kommende
halvår i indeværende halvår. Oversigt ligges på hjemmeside snarest.
Årsplan kan ses i bilag 5.2.

Indstilling
Til orientering.
Kommissoriet er til beslutning.

Bilag
5.1 Revideret kommissorium januar 2020
5.2 Årsplan medlemsarrangementer
Referat

Taget til efterretning uden bemærkninger

6. Kredsens Nyhedsbreve 2. behandling

Sagsfremstilling
På Kredsbestyrelsesmødet mødet d. 6. december drøftede kredsbestyrelsen kredsens
nyhedsbreve – indhold, omfang, redaktionsudvalg og journalist.
Kredsbestyrelsen besluttede at nedlægge redaktionsudvalget, og i stedet forankre
idegenerering, opfølgning mv. i kredsbestyrelsen.
Kredsbestyrelsen drøftede indhold, - hvor meget skal kredskontorets arbejde fylde, og hvor
meget kan og skal medlemmernes/arbejdspladserne fylde? Hvor mange læser nyhedsbrevet?
Hvordan får vi flere læsere? Hvem skal skrive det og hvor mange?
Kredsbestyrelsen besluttede og 2.behandle punktet.
Dog blev der besluttet følgende: Kredsens politiske valgte skriver dele af hvert nyhedsbrev.
Kredsen vil en ny retning med nyhedsbrevene og vil i den forbindelse have en ny journalist til
at løse opgaven.
Der udgives 4-6 nyhedsbreve årligt.
Kredsbestyrelsen ønsker til brug for videre drøftelse, at få et økonomisk overblik på hvor
meget vi har brugt på nyhedsbrevene i 2019. Den samlede udgift i 2019 er: 82.441 kr.
Det er besluttet at kredsbestyrelsen dagsordensætter en temadrøftelse om kredsens øvrige
medlemskommunikation på KB mødet i marts måned.

Indstilling
Kredsbestyrelsen beslutter form og indhold nyhedsbrevene.

Bilag
6.1: Økonomisk forbrug til journalist i 2019 (uddrag af regnskab pr. 19. december 2019)

Referat
Kredsbestyrelsens beslutning af form og indhold af nyhedsbrevene, udsættes til
temadrøftelsen om kredsens øvrige medlemskommunikation på Kredsbestyrelsesmødet den
19. marts 2020.

7. Hovedbestyrelse

Sagsfremstilling
Dagsordenen til kommende Hovedbestyrelse drøftes. Bestyrelsen kan komme med input til
Hovedbestyrelsesmedlemmerne, ligesom hovedbestyrelsesmedlemmerne kan bede om input,
vurdering og holdning til dagsordenpunkterne.

Indstilling
Til drøftelse.

Bilag
Dagsorden til Hovedbestyrelsen d. 23. marts, med en række udvalgte bilag, som kan have
kredsbestyrelsens særlige interesse

Referat
Kredsbestyrelsen drøftede dagsordenen til Hovedbestyrelsesmødet den 23. marts 2020.

8. Evt.

I at bemærke

