KS-151

Mariagerfjord Lærerkreds

KREDSSTYRELSESMØDE
Torsdag den 26. jan 2017, kl. 08.15 – 12.00
Ps. Mødet kan blive afbrudt, da Mads Bødker kommer denne dag.

Mødedagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat
Pkt. 4: Tilstræber i stedet for ”vil”
3. Meddelelser fra formanden
Regionalt kredsformandsmøde
4. Forpligtende kredssamarbejde
Evaluering af FF-mødet den 19. jan.

5. MED
Herunder indledende evaluering af MED-aftalen(DC)

Godkendt

Gert orienterede fra mødet,
som bl.a. handlede om OK18
GW finder oplysninger til P4
Nord. Vi har muligvis overset
en medlemsundersøgelse
Der er møde hos FOA den
28/2-17. GW, HH og DC
deltager

6. Forhandling med kommunen
-

Ansættelse af pensionerede
tjenestemand: Vi er tæt på en
formulering, hvor det slås fast, at
det kun kan være i særlige
tilfælde.

-

Ansættelse ved flere skoler:
Der foreslås et tillæg på kr. 7.500

-

Mariagerfjordtillægget: Forslag:
Forhøjes til kr. 11.800 og gøres
afhængig af beskæftigelsesgrad

NB! Alle tal i 2000 niveau.
7. Konfliktlåns ophør

GW og LN har været til møde
med skolechefen og løn og
personale.
Forslaget er ikke udarbejdet
endnu. Det fremlægges for
KS, når det er færdigt, og før
endelig godkendelse.

Udsættes til næste møde

Hvilke/hvis nogle tiltag skal vi gøre os i anledning af,
at konfliktlånet ophører?

8. Generalforsamling
Hvilke ideer har vi if. Generalforsamlingen?
-

Dorte tjekker om Helle skriver
referat
Lene tjekker Madkontoret
Regnskabet gennemgås den
23.2.17
Forslag: 1.1.18 vil kontingentet
følge den gældende
kommunale regulering af løn
pr. 1.1. Ansvarlig Lene N.
Idé: Invitere de 2
borgmesterkandidater til debat
om skolerne i MFK
Gert kontakter dem.
Henrik overvejer, hvad Gert
kan berette om arb.miljø

9. Tanker om arbejdstidsaftale
- Hvilke tanker gør vi os?
- Hvordan griber vi forløbet an?
- Skal vi holde seminar med KS/TR?
- Hvad er det vigtigste?
- Hvad skal vi helt sikkert undgå?
- Møde med politikerne? Konkret
forslag om at indbyde B&F-udvalget
til et møde.

10. Arbejdsmiljøkonference
Se bilag fra forrige møde.

Udsættes til næste møde.
Udvekslede tanker.
Emnet tages op på
fællesmødet TR/AMR 9/3-17

Se bilag

11. Regnskab
Næste møde
12. Punkter til næste møde
Evaluering af MED-aftalen
13. Eventuelt
Lyttemøde! P4 Nord
oplysninger.
TR-møde dagsorden. Flyttes
til 9/2-17
1) Lyttemøde

2)
3)
4)
5)

Sørens Punkt
TR Valg
Konfliktlåns ophør
Evt.

