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REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 

9. januar 2020 

 

af  

Lars Sørensen 

 

 

Indholdet i områdemøderne i januar 

4 gange om året afholder bestyrelsesmedlemmer møde med tillidsrepræsentanterne i de 

enkelte områder. På bestyrelsesmødet drøftede bestyrelsen hvilke emner, der burde tages 

op på mødet i januar: 

Følgende emner blev nævnt: 

 Medlemsmøde og tillidsrepræsentantmøde om kommissionens rapport 

 Områdetillidsrepræsentantfunktionen hvor hensigten er at få tydeliggjort arbejdsopga-

verne. 

 Den kommende evaluering af den lokale arbejdstidsaftale. 

 Valg til bestyrelse m.v. 

 

Opstillingsgeneralforsamlingen 

På baggrund af erfaringer fra opstillingsgeneralforsamlingen i 2018, hvor der var 26 opstil-

lede kandidater, havde bestyrelsen en drøftelse af, om der på den kommende opstillingsge-

neralforsamling 20. februar skulle foreslås indført taletidsbegrænsning for kandidaterne.  

Bestyrelsen besluttede at foreslå, at taletiden for kandidater til formands- og næstfor-

mandsposten begrænses til 8 minutter, for kandidater til bestyrelsen i øvrigt foreslås der 5 

minutters taletid, og for kandidater som kongresdelegerede foreslås en begrænsning på 3 

minutter. 

Kandidater, der ønsker at opstille til alle valg, har kun taletid en gang, men skal under de 

respektive punkter bekræfte, at de kandiderer.  

 

Københavns Lærerforening har i den kommende kongresperiode 19 pladser som kongres-

delegerede i DLF. Bestyrelsesmedlemmerne udgør de 8-9 kongresdelegerede i DLF. De 4 

suppleanter til bestyrelsen indgår også som delegerede i DLF´s kongres. Da KLF i næste 

valgperiode til kongressen har 19 kongresdelegerede betyder det, at bestyrelsen med 9 per-

soner samt 4 suppleanter til bestyrelsen udgør de 13 kongresdelegerede (dog kun 12 hvis 

Katrine Fylking genvælges til bestyrelsen, da hun som hovedstyrelsesmedlem i DLF auto-

matisk er kongresdelegeret). Det betyder, at der skal 6 eller 7 yderligere kongresdelegere-

de.  

Formands- og næstformandsvalget afholdes, i en særskilt valgrunde, hvis der er flere kan-

didater.   

Ved valget til bestyrelsen har hvert medlem 11 stemmer (de 7 almindelige medlemmer 

samt de 4 suppleanter, der skal vælges). Ved valget af kongresdelegerede har hver enkelt 7 

stemmer. Der kan ved begge valghandlinger gives en stemme pr. kandidat.  
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Den nuværende bestyrelse har meddelt, at alle genopstiller til det kommende valg. Det skal 

dog præciseres, at det kun er en foreløbig udmelding, der kan ændres, indtil kandidaturet er 

meddelt fra talerstolen på opstillingsgeneralforsamlingen 20. februar.    

 

Foreningens arbejde med vold, trusler mv. 

På baggrund af resolutionen på seneste generalforsamling om vold, trusler og mistillid, 

samt en bekymringsskrivelse til HovedMED fra AMR og TR på Amager havde bestyrelsen 

en drøftelse af foreningens samlede arbejde med vold, trusler, chikane mv. 

I første omgang er der udført en afdækning af problemernes omfang. Det  skete ved at ud-

dele et spørgeark til foreningens TR’ere i busser på vej til Odense, hvor der 17.december 

var landsdækkende TR- møde om kommissionens rapport om arbejdstid.  

Opsamlingen fra afdækningen anvendes på områdemøderne samt på andre møder i rele-

vante fora. 

 

 


