Praktiske oplysninger i forbindelse med bestyrelsesmøder m.v.
Materialer, skriftlig orientering
IT og Hjemmeside
Som bestyrelsesmedlem i BUPL, vil man få tilbudt at få stillet IT-udstyr til rådighed. IT-udstyret består
af en bærbar computer eller en Ipad og en printer.
Derudover bliver der tilbudt at betale internet-opkobling. Dog må udgiften til denne datakommunikation ikke overstige 450,- kr. pr. kvartal. Som bestyrelsesmedlem får man en BUPL mailadresse og
adgang til de af BUPL’s IT systemer som er relevante for bestyrelsesarbejdet.
Du får adgang til TR-portalen som er en platform hvor information, dagsordner mm deles.
På BUPL Fyn´s hjemmeside: www.bupl.dk/fyn, kan man holde sig orienteret vedr. forskellige aktuelle
emner.
Derudover vil alle bestyrelsesmedlemmer blive præsenteret med billede og en kort præsentationstekst.
Vedr. HB-dagsordener:
- HB-medlemmer og HB-suppleanter får fra forbundet adgang til dagsordenen med alle bilag.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer henter dagsorden fra BUPLs hjemmeside.
- I forbindelse med vores behandling af HB-dagsordenen på bestyrelsesmøder laver DL en vurdering af, hvilke punkter, der skal behandles i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er altid velkommen til at tage andre punkter fra HB dagsordenen op på bestyrelsesmøderne. De fornødne
bilag mm formidles til bestyrelsen ifm dagsordenen.
Vikardækning
- I forbindelse med møder i bestyrelsen er der fuld vikardækning med det timetal, mødet varer.
(minimum 7,4 timer)
- Det er en god idé at lave aftale med en fast vikar, a.h.t. at dit fravær belaster kollegerne mindst
muligt.
- I forbindelse med, at man repræsenterer BUPL Fyns bestyrelse på møder, er der fuld vikar dækning i mødetiden.
- I forbindelse med løbende konferencer, møder mm. aftales det på bestyrelsesmøde, hvilke vilkår
der skal være gældende.
Praktisk betales vikardækningen ved:
At institutionen:
- selv indhenter skema fra kommunen: "Indberetning om tjenestefrihed til tillidsrepræsentanter"
- skemaet returneres til kommunen, påført de fraværstimer man har haft p.g.a. bestyrelsesmøde el. lign.
- Kommunen sender derefter en regning på pågældende fraværstimer til BUPL.
- Når BUPL har betalt regningen, bliver vikarudgiften overført til institutionens konto.
Lommepenge, km.penge, diæter

-

-

I forbindelse med bestyrelsesmøder og kurser er der fuld forplejning. Der udbetales ikke lommepenge eller diæter.
Der udbetales km.penge i forbindelse med bestyrelsesmøder eller hvis man på BUPL's vegne
deltager i møder m.v.
I forbindelse med bestyrelseskurser aftaler vi, hvem der kører, så vi fylder bilerne op.
Diæter udbetales normalt ikke.
Praksis har været, at man ikke får betaling for deltagelse i bestyrelsesarbejdet, men omvendt
heller ikke skal have udgifter. Vi har derfor valgt, at man i stedet for diætregler kan få dækket,
hvis man har udgifter til barnepige i forbindelse med mødedeltagelse på BUPL's vegne.

Ved deltagelse i centrale kurser følges de centrale retningslinier.
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