BUPL Fyns
generalforsamling 2020

Er BUPL Fyns bestyrelse noget for dig?
Som bestyrelsesmedlem skal du være med til at præge den politiske
dagsorden i BUPL og i kommunerne i samspil med
fællestillidsrepræsentanter (FTR), tillidsrepræsentanter (TR),
ledertillidsrepræsentanter (LTR), leder-foreningens bestyrelse og AMR.
Det er vigtigt, at du som bestyrelsesmedlem er en ressource for
fagforeningen. Du skal have interesse i at fremme pædagogprofessionen,
medlemmernes interesser og skabe de bedst mulige betingelser for
udviklingen af det pædagogiske fag.
Det er afgørende for BUPL Fyn, at alle i bestyrelsen opfatter sig selv som
en del af en politisk ledelse, der skal sikre en dynamisk fagforening. En
fagforening, der agerer åbent og tillidsskabende og er med til at sætte
den politiske dagsorden. For at disse intentioner skal kunne opfyldes, er
det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmerne har gode vilkår for det
fagpolitiske arbejde. Der sikres løbende uddannelse bl.a. indenfor politisk
og strategisk ledelse.
Du skal være åben for at stå frem og repræsentere BUPL i forskellige
sammenhænge. Det kan være på et fyraftensarrangement, til åben hus
for de studerende eller fremlægge noget på generalforsamlingen. Eller
noget helt fjerde.
Bestyrelsen afholder ca. otte heldagsmøder om året. Derudover skal du
afsætte tid til forberedelse til møderne. Udover bestyrelsesmøderne
forventes det, at du deltager i BUPL Fyns generalforsamling og i BUPLs
kongres (afholdes næste gang: 26. november – 28. november 2020).
Der ydes frikøb for deltagelse i bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsens opgaver og ansvar
•

Sætter de politiske rammer for det fagpolitiske arbejde

•

Sikrer, at fagforeningen sætter fokus på de områder, der er
relevante for pædagogers og lederes arbejdsliv

•

Har det overordnede ansvar for fagforeningens økonomi.

•

Bestyrelsen har den overordnede politiske ledelse af fagforeningen
mellem generalforsamlingerne

•

Bestyrelsen beskæftiger sig med den overordnede politiske
udvikling

•

Bestyrelsen opstiller visioner/værdier og politiske mål

•

Bestyrelsen diskuterer og beslutter overordnede prioriteringer

•

Bestyrelsen er politikskabende og politikfastsættende

Vil du være med?
På vores hjemmeside under ”Om BUPL Fyn – Generalforsamling 2020” kan
du læse, hvad du skal gøre, hvis du gerne vil stille op til valg til BUPL Fyns
bestyrelse.
Du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte BUPL Fyns formand,
Rikke Hunsdahl på rih@bupl.dk, hvis du vil vide mere om
bestyrelsesarbejdet.
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