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 1. Godkendelse af dagsorden   

  
 

 Godkendt 

 2. Godkendelse af referat   

  
 

 Godkendt 

 3. Meddelelser fra formanden   

 Afskedigelser af tillidsvalgte fortsat. 
 

 Formanden har orienteret 
om afskedigelser af 
tillidsvalgte.  

 4. Arbejdstid   

 Sidste nyt. 
Møde den 11. marts på Bymarkskolen 

 Punktet er drøftet. 
Artikel om ”Professionel 
dømmekraft” er drøftet.  

 5. Drøftelse af fremtidige KSN konferencer.  
 

  

 Vil og kan vi deltage i en KSN konference på to 
dage efter næste generalforsamling 

 Kredsstyrelsen er positiv 
overfor deltagelse i 
fremtidige KSN konferencer.  

 6.  Møde i FH   

   Der er møde 18. marts 2019. 
Det skal diskuteres hvordan 
strukturen være. Hvilke 
kredse skal være sammen? 
Herunder samarbejdet med 
Jobcentret.  
Der skal nedsættes en 
arbejdsgruppe omkring 
folketingsvalg og en 
arbejdsgruppe om 
arbejdsmiljøåret 2019. 
Hvilke arbejdsgrupper skal 
Mariagerfjord Lærerkreds 
deltage i? Hvad kan vi byde 
ind med?  
Mulige indsatser kunne 



også være OK og ferieloven. 
 

 7. Der skal laves en APV for Mariagerfjord 
Lærerkreds. 

 Vi er klar til en ny APV. Der 
er lavet skema med 
spørgsmål som sekretær og 
valgte skal udfylde. Dette 
skal ske i løbet af juni 2019.  

 8. Generalforsamling  Kredsstyrelsen mødes kl. 
16.00 på Cemtec. Der er pt 
65 tilmeldte.  
Alt det praktiske omkring 
generalforsamlingen er 
klart. 

 Er vi klar? 
Søren fremlægger forslag til resolutionstekst. 

 Dorte har lavet tekst til 
resolution. Lene læser den 
højt på general-
forsamlingen.  

 9. Nyt fra KSN 
 

 Gensidig orientering.  

 10. Procedure/politik for aftale for løn til formand 
og FTR. 

 Forslag til procedure er 
godkendt af kredsstyrelsen.  

 Se bilag.   

 11. GPDR. Indholdsfortegnelsen skal 
gennemgås. 

 Indholdsfortegnelsen er 
gennemgået. Hvad ligger 
der i IT-politik? Handler det 
også om udskiftning/ 
bortskaffelse af pc-udstyr 
og mobiltelefoner? Henrik 
undersøger.  
Samtykkeerklæring skal 
printes, så vi er klar til at 
give den til medlemmet.  
 

    

 12. Punkter til næste møde  Evaluering af 
generalforsamling.  
 
 

 13. Eventuelt  TR møde den 7. marts. Ryk 
for TR valg.  
Referater fra 
kredsstyrelsesmøder skal i 
en mappe på O-drevet. De 
mangler for 2019.  
Der er lidt problemer med 
Docu-Note når man skal 
søge en sag.  
 



 


