
Bestyrelsesmøde i faggruppen Fagbevægelsen, onsdag d. 9. 
september 2015 i 3F Østfyn, Vestergade 32, 5800 Nyborg 

 
1. Godkendelse af referat 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

3. Opfølgning på referat fra sidst 
Vedr. hjemmesiden er det på plads. Fremadrettet vil DS gerne have at deres logo 
fremgår af vores referater. Vi ønsker at DS udvikler et standardskabelon til dette 
formål.  De sidste rettelser er endelig på plads med Danmarkskort og nye bestyrelses-
medlemmer. 
Der er stadig en udfordring med oplistning af ansvarlige i for lokalgrupperne på 
hjemmesiden. 
 

4. Kommende aktiviteter 
Efterårsseminar 
Evt. Temadag,  
Præmisserne for fremtidige temadage skal være klart beskrevet ift. begrænsninger af 
deltagerantal mv.(først til mølle). 
Efter efterårsseminaret ser vi på om der dukker specielle behov op som emner til 
temadag. Vi samler op på det i forbindelse med seminaret 
 

5. Økonomi 
Gennemgang af økonomi til fremtidige aktiviteter 
DS aktivitetspuljen har givet et tilskud 46.000 til det kommende seminar. 
Alt kører centralt fra DS vedr. tilmelding og betaling mv. til faggruppeseminar. 
Det er vigtigt at være obs på hvilken e-mailadresse man har opgivet til DS, da det er på 
denne mail man får besked om tilmeldingen. 
Stephan vil kontakte Søs A og evaluerer på samarbejdet om efterårsseminaret. 
Vi undersøger hvor mange penge, der er tilbage på DS faggruppekontoen til fremtidige 
aktiviteter. 
Da der ikke er registreret ekstra overnatninger til seminaret sendes der en forespørgsel 
ud på maillisten 
Faggruppen har dækket underskud på 11.541,39 kr. fra forårsseminaret på Fyn 2015  
Helle sender elektronisk regnskab fra forårsseminaret til Stephan 
 

6. Hjemmeside 
DS faggruppens side, ang. Seminaransvarlig er opdateret. 
Danmarkskort over faggruppens lokalafdelinger er lagt på hjemmesiden, men 
opdelingen af grupperne er ikke helt på plads. 
Referater er lagt på hjemmesiden 
Skabelon til logo 
Der er rettelser på telefonnumre på bestyrelsesmedlemmerne. 

 
 

7. Nyt fra DS 
DS har planer om at ændre på faggrupperne, f. eks. gøre grupperne mere regional 
styrrede.  Vores faggruppe bliver ikke berørt af det. 
DS 2022 
Der er en proces i gang, hvor faggrupperne på sigt bliver mere inddraget. 
Pressedækning af DS faggruppeseminar 
Evt. 3 F blad 



Faggruppebestyrelsen laver en opsamling efter seminaret og sender noget til DS 
fagblad. 
Rikke, Stephan får aftalt et møde i DS vedr. økonomi og hjemmeside. 
 

a. Deltagelse på Socialrådgiverdag 
Den 9. og 10. november. Rikke kan ikke deltage.  
 

 
8. Evt. 

Ny mødedato 
Onsdag d. 2.12.2015 
Dansk El-forbund Nyrupsgade 14, København 

 
 
 
 
 

 
 


