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2.8 

NYT FRA KREDSKONTORET 

Cecilie orienterer om det nye medlemssystem Find.  

 

Nye medlemmer i kredsen 

Cecilie orienterer om kredsens kontakt til nye medlemmer. Nye 

medlemmer kontaktes centralt eller bydes velkommen af TR. 

Kredsen kontakter nye familieplejere og ledere.  

 

FH seminarium 

Tina orienterer om, at hun har deltaget i FH seminarium. Tina 

fortæller, at der afholdes FH kongres d. 31. oktober til 1. 

november. Tina beretter, at hun har deltaget i et oplæg om 

lobbyisme og fremviser folder til bestyrelsen. Tina ønsker at 

bestille nogle eksemplarer til TR.  

 

KFO 

Tina holdt et møde med Henrik fra HK og Karina fra DSR inden 

KFO møde. Tina har aftalt, at hun indkalder til næste møde til at 

drøfte formålet med møderne i KFO. 

 

FH 

3. november er der repræsentantskabsmøde i FH, hvor der skal 

vælges en ny formand.   

 

Flygtninge- og integrationsråd 

Nyt Flygtninge- og integrationsråd i kommunen, hvor Tina er 

blevet valg ind for FH og Mette Sode Hansen er valg som 

suppleant. Introduktionsmøde afholdes 6. oktober 2022.  

 

Opsamling på TRIO-dagen 

Der har været stor tilslutning til mødet. Tina foreslår, at 

bestyrelsen på et senere tidspunkt skal genbesøge idéen om at 

afholde og dække omkostninger for TRIO møder. 

 

Oprettelse af Facebookside i kredsen 

Tina har talt med kredsens projektansatte journalist fra 

Nordjylland i samarbejde med Nordjylland. Journalisten mener, 

at der er et potentiale i, at kredsen opretter en side. Tina 

opfordrer til, at bestyrelsen vender retur til dette efter 

generalforsamlingen.  

 

Indvendinger fra kredsbestyrelsen: Det er vigtigt, at man kører 

Facebook parallelt med kommunikationen andre steder. 



 

Opfølgning: Kredskontoret får Henrik til at lave et oplæg til 

næste KB møde. 

 

 3 DISPENSATION FOR UDDANNELSESKRAVET 

Tina fremlægger fremstillingen, som kredsen har udarbejdet. 

Kredsbestyrelsen drøfter, at på overenskomst 64.01 

(døgnoverenskomsten) er det arbejdsgiveren, som dispenserer 

og kredsen som bliver hørt.  

 

Kredsbestyrelsen drøfter indholdet af dispensationspolitikken 

med reference til andre typer overenskomster og behov for at 

give dispensation.  

 

Opfølgning 

Kredskontoret vil genbehandle politikken og kigge på ordet 

”krav”, som er opstillet. 

 

 4 FAMILIEPLEJER SERVICEDEKLARATION  

Kredsbestyrelsen drøfter, hvorfor kredsen ikke deltager i 

kontraktforhandlinger, men udelukkende tilbyder at side 

bisidder.  

 

Kredsbestyrelsen drøfter, hvordan kredsens rolle til 

kontraktforhandlinger udtrykkes overfor familieplejerne.  

 

Beslutning: Cecilie og Tina retter formuleringer til og sætter på 

til et fremtidigt møde. 

 

 5 TR OG AMR MØDE 12. DECEMBER 

Cecilie fremlægger, at der kommer en oplægsholder til mødet og 

holdet et historisk foredrag for TR og AMR. 

 

Tina fremlægger en folder, som kreds Sydjylland har fået 

produceret med afsæt i deres tænketanks møder med deres TR 

og AMR. Tina ønsker at AMR og TR tager drøftelser vedr. 

rekruttering, også med rettelse af folderen til kreds Bornholm. 

 

Beslutning: Kredsen fremstiller nogle reflektionsspørgsmål, 

som samles op af bestyrelsen, og efterfølgende bruge 

besvarelserne til at tilpasse en infofolder.  

 

 6 

 

ARRANGEMENTER 2022 

 

1. Generalforsamling 28. oktober 

- 43 tilmeldte til Generalforsamling  

- Kl. 15 mødes KB i Aakirkeby Hallerne 

 

2. Politiske Dialogmøde 



- Rykket fra d. 4 til den 10. oktober 

 

Indstilling: Skal TR mødet d. 10 flyttes til om aftenen som del 

af det politiske arrangement?  

Beslutning: Nej 

 

Indstilling: Skal fyraftensmøde d. 16. november aflyses 

Beslutning: Ja, det aflyses pga. mange nye arrangementer i 

efteråret.  

 

 7 GENERALFORSAMLING 

 

Opfølgning: Tina Menzel og Flemming skal meldes ind som 

suppleanter til a-kassen. 

 

Indstilling: Hvordan placerer kredsbestyrelsen sig? 

Beslutning: De sætter sig fordelt mellem bordene. 

 

 8 KONGRES 

 

Opfølgning: Kredsen ønsker at have et delegationslokale fra 

tirsdag aften. Cecilie skriver til Louise. 

 

Indstilling: Bestyrelsen kan deltage i 2 ud af 3 workshops 

fremsat af kongressekretariatet.  

 

 9 LUKKET PUNKT 

 

 

   

 

    

   

   

 


