Odense, den 26. november 2018
smj/
Referat - Bestyrelsesmøde fredag den 23. november 2018
Kl. 9.00 – 12.00, Bornholmsgade 1, 5000 Odense C
Deltagere: Rikke Hunsdahl, Pernille Isaksen-Ejby, Lone Reinholdt, Søren Stenmann Lund, Stine Lundgaard,
Thomas Alslev Jensen, Joy Christoffersen, Lise Ravn Jeppesen, Rikke K. Baasch, Pernille Tange, Henrik
Brandt Rasmussen, Marianne Carlsen, Sarah Rasmussen, Kirsten K. Søndergaard (LLB) og Steffen Jensen
(ref.).
Afbud: Rikke Finseth
FORMALIA
1. Godkendelse af dagsorden

TIL ORIENTERING
2. Politisk status v. Rikke
Rikke orienterede om det aktuelle arbejde med at samle op på kurserne i ”TR ugen” og skabe rammer for
udmøntningen af arbejdsprogrammet. Bestyrelsen vil på mødet i december få præsenteret resultater og en
indstilling vedrørende TR ugen i 2019.
Folketingsvalget lurer i horisonten og der arbejdes med at synliggøre holdninger og synspunkter både i
pressen og i møder med politikkerne.
Der er et tilbud om introhøjskole i januar for nye valgte. Stine og Pernille T. fortalte om deres erfaringer
med at deltage på forløbet sidste gang. De anbefalede varmt Søren og Rikke B.K. at deltage.
De nye besparelser i Odense har fyldt en del på det sidste. Det har været dejligt, at se det samspil og
engagement der har været for at synliggøre urimelighederne og den uforståelige sammenhæng der er i at
give med den ene hånd og tage med den anden. Indsatsen har båret frugt og har været med til at påvirke
politikkerne til at fjerne de påtænkte besparelser på børneområdet.
GDPR kommer til at påvirke vores arbejde fra årsskiftet. Der kommer væsentlige ændringer i de kanaler vi
må bruge til, at kommunikere med medlemmerne. Resultatet vil blive mere ressourcekrævende
arbejdsprocesser og dårligere medlemsservice. Der arbejdes i forbundet på, at få lavet en
oplysningskampagne til medlemmerne. Problemet er ikke afgrænset til BUPL men en problemstilling for
hele fagbevægelsen og der bliver arbejdet på at påvirke og finde løsninger på tværs af faglige
organisationer. Der bliver indkaldt til informationsmøde for FTR og bestyrelsen den 15. januar kl. 9.30 –
11.00 hos BUPL i Bornholmsgade.

TIL DRØFTELSE
3. Opsamling folkemødet 2018 og deltagelse 2019
Sarah fortalte kort om deltagelsen på folkemødet 2018. Perspektiver for deltagelse 2019 blev drøftet. På
baggrund af drøftelsen bliver der udarbejdet et beslutningsoplæg til bestyrelsen på mødet den 10.
december.
Rammen har hidtil været at man er afsted individuelt og der derfor som sådan ikke er en dagsorden, der
skal sættes eller bestemte diskussioner man skal deltage i.
Det blev fremført, at det kan overvejes om det er relevant med mere sammenhæng til forbundets
delegation. Det kan også være relevant, at have en målsætning/strategi for deltagelsen, så bestyrelsen ved
hvad de siger ja til at sende folk afsted til. Deltagelsen kan også have en værdi som generel politisk
uddannelse og netværk. Det er en overvejelse om det skal være et tilbud til alle eller et tilbud til de få.
I udgangspunktet blev det besluttet, at der ud fra et budget på 30.000 bliver lavet en ramme for
deltagelsen, der kan besluttes på mødet den 10. december.
Thomas, Marianne, Henrik, Stine, Pernille T. gav umiddelbart udtryk for de kunne være interesserede i at
deltage.
Der er i udgangspunktet frikøb på hverdage.
Der skal eventuelt åbnes mulighed for deltagelse af medlemmer i stil med sidste år.
Næste år skal diskussionen tages inden budgettet præsenteres på generalforsamlingen.
4. Arbejdsprogrammet 2018-2020
Bestyrelsen drøftelse og arbejdede i grupper med henblik på formulering af konkrete initiativer der kan
understøtte intentionerne i arbejdsprogrammet. Bestyrelsens input vil indgå i planlægningen af konkrete
handlinger.

TIL ORIENTERING
5. Nyt fra PLS - PLS er stadig ikke repræsenteret i bestyrelsen. Der er ikke meget liv i PLS. Der arbejdes på at
puste mere liv i studenterorganisationen på uddannelsesstederne.
6. Nyt fra FTR – Anja i Faaborg Midtfyn stopper som FTR. Der er valg den 10. december. De kommunale
budgetter og opfølgningen på konsekvenserne af disse, har fyldt og fylder meget.
7. Nyt fra lederforeningen – Der har været et opstartsmøde i den nye bestyrelse med fokus på planlægning
af de kommende arbejdsopgaver.
8. Nyt fra kontoret – Næste skridt i renoveringen af huset bliver receptionen. Der undersøges muligheden
for at etablerer en glasvæg i det åbne kontor ved siden af formandskontoret. Der arbejdes ligeledes på en
designplan for møbler og indretning på kontoret.
9. Eventuelt - Intet til dette punkt
10. Evaluering af mødet – mødet blev ikke evalueret
11. Næste møde: den 10. december. Mødet afholdes i SL’s lokaler fra 9.00-12.00. Herefter er der
julefrokost på Oluf Bagers Gård kl. 12.30.

