KS-151

Mariagerfjord Lærerkreds

KREDSSTYRELSESMØDE
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 9.00 – 13.00
Referent Søren Ramlau-Hansen

Referat

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Godkendt
3. Meddelelser fra formanden
Afskedigelser af tillidsvalgte fortsat.
DLF’s politik vedr. flersproglighed

Formanden har orienteret.
Næstformanden har
orienteret om møde i FF
(Fagpolitisk Forum) og
kommende møde i FH
(Fagbevægelsens
Hovedudvalg).

4. Arbejdstid
Sidste nyt.
Planlægning af mødested og tid for to fælles faglige
skoleklubmøder.
Strategi for pressemøde den 4. marts.

Næstformanden har været
til møde i FF. FF har givet
positiv respons på den
kommende arbejdstidsaftale
mellem DLF Mariagerfjord
og MFK.
Der skal findes to datoer for
fælles skoleklubmøder i
kommunen omkring
arbejdstidsaftalen. Vi forslår
følgende dage: Onsdag den
3. april fra kl. 16.00 eller
17.00 på Rosendalskolen.
Torsdag den 21. marts kl.
17.00 på Hadsund Skole.
TRIO-møde mandag den 11.
marts kl. 8.00- på
Bymarkskolen.
Der er pressemøde den 4.

marts kl. 8.00 på Nordre
Kajgade om ny
arbejdstidsaftale. Dorte og
Henrik deltager.

5. Gearet til fremtiden
Forstsat drøftelse af kredsens arbejde med fremtidig
organisering.
6. Godkendelse af regnskab 2018

7.Budget 2019
Kassereren gennemgår budgettet.
Til Godkendelse.

8. Forberedelse af TR møde den 7. marts

Udsat til det første møde i
den nye kredsstyrelse i
starten af april.
Regnskabet er gennemgået
og godkendt. Regnskabet er
underskrevet af
kredsstyrelsen.
Kassereren har orienteret
om budgettet.
Budgettet er godkendt af
kredsstyrelsen og
fremlægges på
generalforsamlingen den 12.
marts.
Makkerskole TR-møde.
Møderne bliver afholdt på
Søndre Skole, Arden Skole
og Kredskontoret.
Kredsstyrelsen sørger for
brød. Søren tager Søndre
Skole og Henrik tager Arden
Skole.
Punkter til dagsorden:
Arbejdstidsaftalen.
Bordet rundt.
Hvad kan makkerskole TRmøderne bruges til?
Erfaringsudveksling
omkring arbejdet i TRIO.

9. Generalforsamling

Punkter til
generalforsamlingen er
diskuteret.
Der skal gives tid til at stille
spørgsmål til
arbejdstidsaftalen.

Aktuelle temaer
Søren fremlægger forslag til resolutionstekst.

Søren og Dorte laver forslag
til tekst sammen.

10. Nyt fra Fag og Hoved MED
11. Procedure for aftale om løn m.m. for formand
og Fællestillidsrepræsentant.

12. Punkter til næste møde

13. Eventuelt

Henrik har orienteret.
Der skal laves et
dokument/politik for
hvordan proceduren for
aftaler for løn til formand og
FTR skal forhandles. Enhver
lønaftale for formand og
FTR skal godkendes af
kredsstyrelsen. Enhver
ændring i proceduren skal
fremlægges og godkendes
af kredsstyrelsen.
1.Drøftelse af fremtidige
2.KSN konferencer.
3.Møde i FH.
4.Procedure/politik for aftale
for løn til formand og FTR.
5.GPDR.
Indholdsfortegnelsen skal
gennemgås.
Der skal laves en APV for
Mariagerfjord Lærerkreds.
Uddannelsesplan for Mads.
Dorthe Hansen er
kontaktperson for
skolekonsulenterne i MFK.

