31. maj 2018

Referat af
Landsklubben for Forskning og Vid. Udd. bestyrelsesmøde
torsdag 31. maj 2018
Kl. 16:00 – 18:30
First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense C

Deltagere
Birger Sørensen, Signe Jensen, Elvira C. Sørensen og Helle Bak Poulsen

Afbud
Sigrid Lauenborg Dahl, Kristian Rødbroe Lassen og Anders Ørsager Hansen

Fra sekretariatet
Minna Melgaard
1

Velkomst til og præsentation af Øjvinds afløser fra DM, Minna Melgaard

2

Valg af ordstyrer
Helle Bak Poulsen blev valgt.

3

Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden bemærkninger.

4

Godkendelse af referat af landsklubbestyrelsens møde den 22. februar 2018

Godkendt uden bemærkninger.
5

Status over de landsdækkende klubber
Bestyrelsen noterer medlemsfremgangen i sektion 41, højskolerne, og opfordrer Højskoleforeningen
til at være aktive i bestyrelsen, så medlemsfremgangen kan fastholdes. Bestyrelsen vil være et godt
forum at påvirke DMs indsats på området.
Klub 33 er opløst og integreret i Universitetslandsklubben.

6

Hvervning af nye bestyrelsesmedlemmer
Helle Bak har søgt at kontakte TR fra Forsvarsakademiet, da det er en af de største institutioner
indenfor Øvrige uddannelsesinstitutioner. Ellers er medlemmerne meget spredte på mange
institutioner.

7

Status på OK18
Sekretariatet orienterede generelt om OK 18 resultatet og status. Afstemningsresultat kommer den
4. juni.
DMs formand har været på besøg på Jysk Musikkonservatorium. Foranlediget heraf er det besluttet,
at DM skal sætte fokus på det lønefterslæb, der er på konservatorierne i forhold til andre
uddannelsesinstitutioner på samme niveau. Desuden vil foreningen sætte specifikt fokus på
konsekvenserne af de løbende 2 %-besparelser på det kulturelle område.
Med referatet udsendes orienterende mail fra TR Kristian Lassen, Jysk Musikkonservatorium.

8

Nyt fra sektorbestyrelsen
Birger Sørensen forklarede, at den Landsdækkende klub for sproglærer har problemer med udbud af
undervisning og forringede ansættelsesvilkår. Landsklubbestyrelsen skal bringe det op i
sektorbestyrelsen, og som skal tage det videre i forretningsudvalget.
Sekretariatet opfordrer til koordinere med andre områder, der er ramt af udliciteringer bl.a.
uddannelsesvejledning.
Det blev drøftet om en politikker fra DM skal tage kontakt til Uddannelsesforbundet for at presse på
for yderlig synlighed om problemer med udlicitering.

9

Nyt fra DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg
Referaterne blev drøftet.
Sekretariatet oplyser, der er deltidsansatte på højskoler og musikkonservatorier, og det er et
omfattende problem. Der skal formidles kontakter mellem DM-Videns AMU og disse
prekæregrupper. Sekretariatet kontakter formænd fra de to landsdækkende klubber.

10

Status på DMs forskningspolitik
Bestyrelsen noterer med tilfredshed, at landsklubbens input nu er et punkt i politikken og ikke et
bilag.

11

Repræsentanter til sektorbestyrelsen
På mødet i september skal to vakante suppleantpladser i sektorbestyrelsen besættes. Sekretariatet
melder tilbage på procedure.
Før mødet i september i landsklubbestyrelse, skal sekretariatet have klarhed over og haft kontakt
med formændene for de landsdækkende klubbestyrelser om valg til landsklubbestyrelser.
Bestyrelsen bakker op om, at sekretariatet forsøger at kontakte medlemmerne af klub 34, Øvrige
uddannelsesinstitutioner, medhenblik for at få etableret en bestyrelse. Ønsket er der sendes en mail
direkte til medlemmerne. Helle Bak Poulsen sender til orientering den mail, hun har sendt til
medlemmerne på Forsvarsakademiet.

12

Økonomi
Status på økonomi taget til efterretning.

13

Planlægning af aktiviteter i 2018
Klub 49, Navigationslærerne vil afholde medlemsarrangement i efteråret med ekstern
oplægsholder.

14

Nyt fra klubberne under landsklubben
Trods manglende referater fra klub 43, Musikkonservatorierne, er bestyrelsen godt informeret om
aktiviteter på området.
Medlemsmøde den 1. juni 2018 i klub 49, Navigationslærerne, for alle medlemmer; orientering om
OK18 og fra Uddannelsesrådet plus orientering om medlemsarrangement i efteråret.

15

16

Punkter til næste møde
•

Status over de landsdækkende klubber (antal medlemmer)

•

Økonomi: Status på landsklubben forbrug i 2018

•

Aktiviteter og budget for 2019

•

Valg i landsdækkende klubber – sekretariatet

•

Udpegning af suppleanter til sektorbestyrelsen – aktuelt to vakante pladser

•

Udpegning fra landsklubbestyrelsen til sektorbestyrelsen (gældende fra 1.1.2019)

•

Opsamling på kontakt til Videns AMU (prekære ansatte fra højskoler og
musikkonservatorier)

•

Nyt fra klubberne under landsklubben

Eventuelt
Ingen bemærkninger.

