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REFERAT AF 
Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde 

tirsdag den 22. oktober 2019  
Kl. 13:00– 17:00 

Peter Bangs Vej 30, Frederiksberg 
 
Deltagere: 
Erik S. Christensen, Kent Laursen, Anders Holten Johnsen, Kell Sønnichsen, Lars Trap-Jensen, Hanne Veber, 
Kathrine Monsrud Ekelund, Hugo Hvid Sørensen, Anders Dahlsager og Regine Grytnes (via Skype) 
 
Afbud:  
Bettina M. Jensen og Tina Christensen 
 
Mødeleder: 
Erik S. Christensen 
 
Fra sekretariatet: 
Øjvind Vilsholm (under punkt 4), Karen Plenge (under punkt 5) og Mads Flyvholm 
 
Dagsorden 
1 Godkendelse af dagsorden (beslutning) 

Bilag 1.1: Udkast - Dagsorden for bestyrelsesmøde i Landsklubben for Forskning og Formidling den 
221019 
 
Anders Holten Johnsen ville gerne drøfte muligheden for, at DM Sund kunne få en session på TR-
årsmøde. Det blev besluttet, at dette kunne drøftes som nyt punkt 5b.  
 
Dagsorden blev godkendt. 
 

 

2 Godkendelse af referat af mødet 24. august 2019 (beslutning)  
Bilag 2.1: Referat af møde i LK Forskning og Formidling 24.08.2019  
 
Referatet blev godkendt. 
 

 

3 Fokusområde kultur (drøftelse) 
Bilag 3.1: Fokusområde kultur 
Sekretariatet ved Mads Flyvholm gennemgik handlingsplanen for fokusområde Kultur 2019. DM 

 



 

 

havde gennemført de fleste aktiviteter i indsatsområderne 1-4. DM arbejder pt. på indsatsområde 4 
og 5. Bestyrelsen spurgte derefter til de forskellige indsatsområder og aktiviteter. Det blev aftalt, 
Erik S. Christensen og Mads Flyvholm afklarer det videre arbejde med indsatsområde 5. 
Udarbejdelse af DM’s Kulturpolitik.   
 
Sekretariatet ved Mads Flyvholm gennemgik kort den nye regeringens kulturpolitiske udmeldinger. 
 
Erik S. Christensen fortalte, at bestyrelsen har sat Kulturmødet Mors på budgettet 2020. Der er dog 
behov for at gentænke deltagelsen på kulturmødet. Kent Laursen fremførte, at det var afgørende, at 
vi får medlemmerne på banen i diskussioner ved mødet. 
 
Bestyrelsen ønskede, at kultur (og herunder Kulturmødet Mors) skulle indgå som fast punkt ved 
bestyrelsesmøderne.  
 

4 TR-dækning ved lokalmuseerne og kontakt til ikke TR-dækkende museer (beslutning) 
Bilag 4: TR-hvervning på Museumsområdet efterår/vinter 2019+20 
 
Sekretariatet ved Øjvind Vilsholm fortalte om planerne for det videre forløb med TR-hvervning på 
museumsområdet i efteråret 2019 og vinter/forår 2020. Øjvind Vilsholm vil følge op ift. tidligere 
kontaktede museer, ligesom han vil kontakte nye museer.  
 
Bestyrelsen udtrykte, at de var glade for, at arbejdet blev igangsat.  
 

 

5 Etablering af TR-netværk (orientering) 
Bilag 5: Forskning_FormidlingBestyrelsesmoede2019 

Sekretariatet ved Karen Plenge fortalte om arbejdet med at etablere TR-netværk i DM. I efteråret 
2018 besluttede HB at etablere TR-netværk i DM – både regionalt og lokalt. Dette har medført, at 
der oprettes fem regionale netværk for tillidsvalgte på tværs af offentlige og private sektor. Det skal 
sikre regional tilstedeværelse, fingeren på pulsen og dermed en proaktiv fagforening med føling for 
medlemmernes arbejdsliv. Under hvert netværk kan der oprettes specialiserede arbejdsgrupper, der 
arbejder mod et fælles mål med konkrete sager. Karen Plenge understregede, at de naturligvis var 
klar over, at en model ikke skulle tvinges ned over alle. Sekretariat og politikere skal være klar på 
justeringer og forskellige måder at gøre det på og på ændrede efterspørgsler fra medlemmerne. 

 
Hugo Hvid Sørensen fortalte om, at der allerede var et stærkt netværk for TR på museumsområdet 
og orienterede om erfaringerne fra dette arbejde. 
 

 

5b DM Sund på TR-årsmødet 
Anders Holten Johnsen ville gerne høre til muligheden for DM Sunds deltagelse i TR-årsmødet i 
november 2019. Han udtrykte frustration over, at det ikke havde været muligt at få viden om 
adgang til TR-årsmødet. 

 



 

 

 
Erik S. Christensen orienterede om, at Tommy Dalegaard Madsen fra Landsklubben for 
Professionshøjskoler og Erhvervsakademier og Erik har kæmpet for at få plads til landsklubspecifikke 
arrangementer under TR-årsmødet. Det har dog været svært at få igennem.  
 
Erik S. Christensen fortalte, at der i budgettet for 2019 var rum til et TR-møde for DM Sund. 
 

6 DM Viden AMU-gruppens fyraftensmøder om usikre ansættelser (drøftelse) 
Bilag 6.1: Invitation til debatmøde om usikre ansættelser 
 
Kent Laursen startede med at orientere om DM Videns arbejdsmarkedsudvalgs arbejde med 
fyraftensmøder om usikre ansættelser. Der er afsat penge til tre fyraftensmøder inden for tre 
områder under DM Viden. Kent ville gerne have inputs til arrangementet på landsklubbens område.  
 
Flere fra bestyrelsen forslog konkrete temaer ift. fyraftensmødet, herunder karriereveje for de 
prækære ansatte og lov om tidsbegrænsede ansættelser. Kell Sønnichsen foreslog, at forfatterne til 
”Prekarisering – og akademisk arbejde” kunne inviteres til at deltage med oplæg ved 
fyraftensmødet. 
 
Erik S. Christensen fortalte, at HB dagen før bestyrelsesmødet havde drøftet og vedtaget en politik 
for usikker beskæftigelse.  
 
Bestyrelsen drøftede endvidere mulige oplægsholdere ved fyraftensmødet. Sekretariat ved Mads 
Flyvholm blev bedt om at afklare eventuel in-house viden om emnet.  
 
Camilla Gregersen kom forbi og deltog i mødet.  
 
Camilla Gregersen startede med at fortælle, at arbejdet med ny struktur i DM forsætter og at der nu 
er fastlagt en proces for arbejdet frem mod sommeren 2020. Det var vigtigt for Camilla at 
understrege, at der ikke er noget, der er majslet i sten. Der er fra hendes side ingen interesse i at 
lukke noget, der virker.  
 
Lars Trap-Jensen udtrykte, at netværk ikke kunne erstatte bestyrelser. Det er vigtigt, at alle grupper i 
DM kan få adgang til bestyrelser.   
 
Camilla Gregersen forlod mødet.  
 

 

7 Ny struktur i DM, herunder orientering om forhandlinger (drøftelse)  
Erik S. Christensen orienterede om drøftelser i HB om det videre arbejde med at afklare en ny 
struktur i DM. Der skal skrives retningslinjer for afklaringen af nye sektorer.  
 
Erik S. Christensen fortalte, at den nye struktur skal være færdig inden sommeren 2020. Det skal 

 



 

 

sikre, at der er god tid i nye sektorer inden valget i 2021.  
 
Erik S. Christensen var i tvivl om det var muligt at køre LBFF videre i en ny struktur. Hvis LBFF skal 
fortsætte er det afgørende, at sammenhængen mellem de forskellige grupper/landsdækkende 
klubber står klart. Erik vil gerne have, at bestyrelsen afklarer om landskubben ønsker at forsætte 
som samlet enhed eller om landsklubben skal opsplittes. Erik vil gerne have en afklaring på næste 
møde eller første møde i det nye år.  
 
Bestyrelsen drøftede herefter de forskellige muligheder for landsklubben og de landsdækkende 
klubber i en ny struktur. Erik S. Christensen fortalte, at Olav W. Bertelsen og han havde haft 
drøftelser med Anne Bisgaard Pors fra DM Offentlig for at afklare eventuelle andre modeller til nye 
struktur.  
 
Kathrine Monsrud Ekelund fandt, at der var et særligt fokus på forskning i landsklubben, som 
retfærdiggjorde en landsklub/sektor.  
 
Hanne Veber spurgte til Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelser, herunder 
hvorledes denne landsklubs forskellige grupper kunne indgå i en ny struktur.  
 
Kell Sønnichsen spurgte til om det var hensigten, at en ny struktur skulle være baseret på justeringer 
af nuværende struktur eller skulle være en større omstrukturering, hvor alle grupper var i spil. 
 
Erik S. Christensen fortalte, at Camilla Gregersen gerne vil drøfte den nye skrutur med LBFF. Det er 
aftalen, at Erik kan tage et par stykker med til drøftelsen. Det blev besluttet, at Anders Holten 
Johnsen og Kell Sønnichsen deltager sammen med Erik.  
 

8 Status på aktiviteter og budget 2019 (orientering) 
Bilag 8.1: Regnskab pr. juni 2019 
Bilag 8.2: Aktiviteter og budget 2019 
 
Erik S. Christensen orienterede om regnskabet for 2019, herunder forbrug ved bestyrelsesmøder og 
aktiviteter. Bestyrelsen havde et fokus på fastlæggelse af prognoser for regnskabet 2019. Det er 
vigtigt, at regninger sendes til sekretariatet hurtigst muligt, hvorved Erik og sekretariatet let kan 
fastsætte de løbende prognoser.  
 

 

9 Aktiviteter og budget 2020 (drøftelse) 
Bilag 9.1: Budget 2020 Forskning og Formidling 
 
Erik S. Christensen orienterede først om det samlede HB-budget. Erik orienterede derefter om det til 
sekretariatet indsendte LBFF budget og aktiviteter for 2020.  
 
Bestyrelsen spurgte til midlerne afsat til TR-årsmøde 2020. Erik fortalte, at midlerne stadig fremgår i 

 



 

 

budgettet, så det står klart, hvad LBFF finansierer til årsmødet. 
 
Bestyrelsen besluttede, at Erik S. Christensen skriver aktivitetsbeskrivelser for 2020 på baggrund af 
tidligere besluttet udkast til budget 2020.  
 

10 Løn- og ansættelsesvilkår på kulturinstitutionerne (drøftelse) 
Link: https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-forskning-og-formidling/loentillaeg 
 
Erik S. Christensen fortalte, at der på dm.dk er en underside om løntillæg for ansatte i bestemte 
stillinger på forsknings- og kulturinstitutioner og at siden trænger til at blive opdateret. Erik fortalte 
endvidere, at det i HB er blevet besluttet at revidere en del af kommunikationen til medlemmerne. 
Magasinet DM NATUR & KULTUR er sat til at lukke. Der er derfor behov for, at landsklubben 
gentænker kommunikation til medlemmerne.  
 
Bestyrelsen besluttede, at kommunikationsudvalget skulle arbejde med, hvorledes landsklubben når 
medlemmerne, herunder skal kommunikationsudvalget se på en opdatering af hjemmesidens 
oplysninger.    
 

 

11 Arbejdsmiljøpolitisk udvalg under HB (orientering) 
Bilag 11: Arbejdsmiljøpolitisk udvalg under HB (orientering) 
 
Hanne Veber orienterede kort om opstarten af udvalget og udvalgets arbejde. Udvalget skal 
kvalificere og udvikle politikforslag inden for arbejdsmiljø. Hanne henviste endvidere til skriftlig 
orientering om udvalget, som var lavet og udsendt af Regine Grytnes.  
 

 

12 IT-politisk udvalg under HB (orientering) 
 
Kell Sønnichsen orienterede om udvalget og udvalgets arbejde. Der er afholdt et møde i udvalget. 
Det er hensigten, at DM får en skarpere profil inden for IT, herunder at DM bliver en naturlig 
fagforening for IT-ansatte akademikere.  Derudover ser udvalget på eventuelle medlemsrettede 
aktiviteter på området. Næste møde er 23. oktober 2019. 
 

 

13 DM Natur & Kultur, herunder forslag til indhold (drøftelse) 
 
Lars Trap-Jensen fortalte om det netop udsendte DM Natur og Kultur. Bestyrelsen vendte herefter 
beslutningen om at lukke magasinet.  
  

 

14 Orientering fra de landsdækkende klubber (orientering) 
 
Anders Holten Johnsen fra DM Sund orienterede om møder i bestyrelsen for DM Sund. Der var bl.a. 
blevet drøftet en revision af stillingsstruktur ved Rigshospitalet. Derudover fortalte han om, at 
Dansk Selskab for Kliniske Akademikere havde holdt stiftende generalforsamling. Endelig fortalte 

 

https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-forskning-og-formidling/loentillaeg


 

 

Anders, at han ville trække sig som formand for DM Sund. 
 
Hugo Hvid Sørensen fortalte om, at Bestyrelsen for Kultur og Samfund havde afholdt TR-møde. 
Mødet havde haft fokus på bl.a. rådighedsforpligtelse, nye medarbejdertyper ved museerne og det 
fremtidige arbejde i TR-netværk for museumsansatte.  
 

15 Næste møde 
Anders Holten Johnsen fortalte, at Dansk Selskab for Kliniske Akademikere i samarbejde med DM 
holder strategiworkshop den 16. november 2019 i Århus. Anders vil fortælle om workshoppen ved 
næste møde.  
 
Næste møde i bestyrelsen afsluttes med julefrokost. Bestyrelsen besluttede, at Erik S. Christensen 
afklarer julefrokosten. 
 

 

16 Kalender 2020 
Bilag 16: LBFF Forslag mødedatoer 2020 pr. 03.09.2019 
 
Sekretariatet ved Mads Flyvholm fortalte, at mødeplanen for 2020 var blevet justeret grundet 
sammenfald i mødedatoer mellem HB og LBFF.  
 

 

17 Eventuelt  
 
Mødet sluttede kl. 17.00 
 
 
Mads Flyvholm, 4. november 2019 


	REFERAT AF
	Landsklubben for Forskning og Formidling bestyrelsesmøde
	tirsdag den 22. oktober 2019
	Kl. 13:00– 17:00

	Dagsorden
	1
	Godkendelse af dagsorden (beslutning)
	Bilag 1.1: Udkast - Dagsorden for bestyrelsesmøde i Landsklubben for Forskning og Formidling den 221019
	Anders Holten Johnsen ville gerne drøfte muligheden for, at DM Sund kunne få en session på TR-årsmøde. Det blev besluttet, at dette kunne drøftes som nyt punkt 5b. 
	Dagsorden blev godkendt.
	2
	Godkendelse af referat af mødet 24. august 2019 (beslutning) 
	Bilag 2.1: Referat af møde i LK Forskning og Formidling 24.08.2019 
	Referatet blev godkendt.
	3
	Fokusområde kultur (drøftelse)
	Bilag 3.1: Fokusområde kultur
	Sekretariatet ved Mads Flyvholm gennemgik handlingsplanen for fokusområde Kultur 2019. DM havde gennemført de fleste aktiviteter i indsatsområderne 1-4. DM arbejder pt. på indsatsområde 4 og 5. Bestyrelsen spurgte derefter til de forskellige indsatsområder og aktiviteter. Det blev aftalt, Erik S. Christensen og Mads Flyvholm afklarer det videre arbejde med indsatsområde 5. Udarbejdelse af DM’s Kulturpolitik.  
	Sekretariatet ved Mads Flyvholm gennemgik kort den nye regeringens kulturpolitiske udmeldinger.
	Erik S. Christensen fortalte, at bestyrelsen har sat Kulturmødet Mors på budgettet 2020. Der er dog behov for at gentænke deltagelsen på kulturmødet. Kent Laursen fremførte, at det var afgørende, at vi får medlemmerne på banen i diskussioner ved mødet.
	Bestyrelsen ønskede, at kultur (og herunder Kulturmødet Mors) skulle indgå som fast punkt ved bestyrelsesmøderne. 
	TR-dækning ved lokalmuseerne og kontakt til ikke TR-dækkende museer (beslutning)
	Bilag 4: TR-hvervning på Museumsområdet efterår/vinter 2019+20
	Sekretariatet ved Øjvind Vilsholm fortalte om planerne for det videre forløb med TR-hvervning på museumsområdet i efteråret 2019 og vinter/forår 2020. Øjvind Vilsholm vil følge op ift. tidligere kontaktede museer, ligesom han vil kontakte nye museer. 
	Bestyrelsen udtrykte, at de var glade for, at arbejdet blev igangsat. 
	Etablering af TR-netværk (orientering)
	Bilag 5: Forskning_FormidlingBestyrelsesmoede2019
	Sekretariatet ved Karen Plenge fortalte om arbejdet med at etablere TR-netværk i DM. I efteråret 2018 besluttede HB at etablere TR-netværk i DM – både regionalt og lokalt. Dette har medført, at der oprettes fem regionale netværk for tillidsvalgte på tværs af offentlige og private sektor. Det skal sikre regional tilstedeværelse, fingeren på pulsen og dermed en proaktiv fagforening med føling for medlemmernes arbejdsliv. Under hvert netværk kan der oprettes specialiserede arbejdsgrupper, der arbejder mod et fælles mål med konkrete sager. Karen Plenge understregede, at de naturligvis var klar over, at en model ikke skulle tvinges ned over alle. Sekretariat og politikere skal være klar på justeringer og forskellige måder at gøre det på og på ændrede efterspørgsler fra medlemmerne.
	Hugo Hvid Sørensen fortalte om, at der allerede var et stærkt netværk for TR på museumsområdet og orienterede om erfaringerne fra dette arbejde.
	DM Sund på TR-årsmødet
	Anders Holten Johnsen ville gerne høre til muligheden for DM Sunds deltagelse i TR-årsmødet i november 2019. Han udtrykte frustration over, at det ikke havde været muligt at få viden om adgang til TR-årsmødet.
	Erik S. Christensen orienterede om, at Tommy Dalegaard Madsen fra Landsklubben for Professionshøjskoler og Erhvervsakademier og Erik har kæmpet for at få plads til landsklubspecifikke arrangementer under TR-årsmødet. Det har dog været svært at få igennem. 
	Erik S. Christensen fortalte, at der i budgettet for 2019 var rum til et TR-møde for DM Sund.
	DM Viden AMU-gruppens fyraftensmøder om usikre ansættelser (drøftelse)
	Bilag 6.1: Invitation til debatmøde om usikre ansættelser
	Kent Laursen startede med at orientere om DM Videns arbejdsmarkedsudvalgs arbejde med fyraftensmøder om usikre ansættelser. Der er afsat penge til tre fyraftensmøder inden for tre områder under DM Viden. Kent ville gerne have inputs til arrangementet på landsklubbens område. 
	Flere fra bestyrelsen forslog konkrete temaer ift. fyraftensmødet, herunder karriereveje for de prækære ansatte og lov om tidsbegrænsede ansættelser. Kell Sønnichsen foreslog, at forfatterne til ”Prekarisering – og akademisk arbejde” kunne inviteres til at deltage med oplæg ved fyraftensmødet.
	Erik S. Christensen fortalte, at HB dagen før bestyrelsesmødet havde drøftet og vedtaget en politik for usikker beskæftigelse. 
	Bestyrelsen drøftede endvidere mulige oplægsholdere ved fyraftensmødet. Sekretariat ved Mads Flyvholm blev bedt om at afklare eventuel in-house viden om emnet. 
	Camilla Gregersen kom forbi og deltog i mødet. 
	Camilla Gregersen startede med at fortælle, at arbejdet med ny struktur i DM forsætter og at der nu er fastlagt en proces for arbejdet frem mod sommeren 2020. Det var vigtigt for Camilla at understrege, at der ikke er noget, der er majslet i sten. Der er fra hendes side ingen interesse i at lukke noget, der virker. 
	Lars Trap-Jensen udtrykte, at netværk ikke kunne erstatte bestyrelser. Det er vigtigt, at alle grupper i DM kan få adgang til bestyrelser.  
	Camilla Gregersen forlod mødet. 
	Ny struktur i DM, herunder orientering om forhandlinger (drøftelse) 
	Erik S. Christensen orienterede om drøftelser i HB om det videre arbejde med at afklare en ny struktur i DM. Der skal skrives retningslinjer for afklaringen af nye sektorer. 
	Erik S. Christensen fortalte, at den nye struktur skal være færdig inden sommeren 2020. Det skal sikre, at der er god tid i nye sektorer inden valget i 2021. 
	Erik S. Christensen var i tvivl om det var muligt at køre LBFF videre i en ny struktur. Hvis LBFF skal fortsætte er det afgørende, at sammenhængen mellem de forskellige grupper/landsdækkende klubber står klart. Erik vil gerne have, at bestyrelsen afklarer om landskubben ønsker at forsætte som samlet enhed eller om landsklubben skal opsplittes. Erik vil gerne have en afklaring på næste møde eller første møde i det nye år. 
	Bestyrelsen drøftede herefter de forskellige muligheder for landsklubben og de landsdækkende klubber i en ny struktur. Erik S. Christensen fortalte, at Olav W. Bertelsen og han havde haft drøftelser med Anne Bisgaard Pors fra DM Offentlig for at afklare eventuelle andre modeller til nye struktur. 
	Kathrine Monsrud Ekelund fandt, at der var et særligt fokus på forskning i landsklubben, som retfærdiggjorde en landsklub/sektor. 
	Hanne Veber spurgte til Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelser, herunder hvorledes denne landsklubs forskellige grupper kunne indgå i en ny struktur. 
	Kell Sønnichsen spurgte til om det var hensigten, at en ny struktur skulle være baseret på justeringer af nuværende struktur eller skulle være en større omstrukturering, hvor alle grupper var i spil.
	Erik S. Christensen fortalte, at Camilla Gregersen gerne vil drøfte den nye skrutur med LBFF. Det er aftalen, at Erik kan tage et par stykker med til drøftelsen. Det blev besluttet, at Anders Holten Johnsen og Kell Sønnichsen deltager sammen med Erik. 
	Status på aktiviteter og budget 2019 (orientering)
	Bilag 8.1: Regnskab pr. juni 2019Bilag 8.2: Aktiviteter og budget 2019
	Erik S. Christensen orienterede om regnskabet for 2019, herunder forbrug ved bestyrelsesmøder og aktiviteter. Bestyrelsen havde et fokus på fastlæggelse af prognoser for regnskabet 2019. Det er vigtigt, at regninger sendes til sekretariatet hurtigst muligt, hvorved Erik og sekretariatet let kan fastsætte de løbende prognoser. 
	Aktiviteter og budget 2020 (drøftelse)
	Bilag 9.1: Budget 2020 Forskning og Formidling
	Erik S. Christensen orienterede først om det samlede HB-budget. Erik orienterede derefter om det til sekretariatet indsendte LBFF budget og aktiviteter for 2020. 
	Bestyrelsen spurgte til midlerne afsat til TR-årsmøde 2020. Erik fortalte, at midlerne stadig fremgår i budgettet, så det står klart, hvad LBFF finansierer til årsmødet.
	Bestyrelsen besluttede, at Erik S. Christensen skriver aktivitetsbeskrivelser for 2020 på baggrund af tidligere besluttet udkast til budget 2020. 
	Løn- og ansættelsesvilkår på kulturinstitutionerne (drøftelse)
	Link: https://dm.dk/sektorer-i-dm/dm-viden/landsklubben-for-forskning-og-formidling/loentillaeg
	Erik S. Christensen fortalte, at der på dm.dk er en underside om løntillæg for ansatte i bestemte stillinger på forsknings- og kulturinstitutioner og at siden trænger til at blive opdateret. Erik fortalte endvidere, at det i HB er blevet besluttet at revidere en del af kommunikationen til medlemmerne. Magasinet DM NATUR & KULTUR er sat til at lukke. Der er derfor behov for, at landsklubben gentænker kommunikation til medlemmerne. 
	Bestyrelsen besluttede, at kommunikationsudvalget skulle arbejde med, hvorledes landsklubben når medlemmerne, herunder skal kommunikationsudvalget se på en opdatering af hjemmesidens oplysninger.   
	Arbejdsmiljøpolitisk udvalg under HB (orientering)
	Bilag 11: Arbejdsmiljøpolitisk udvalg under HB (orientering)
	Hanne Veber orienterede kort om opstarten af udvalget og udvalgets arbejde. Udvalget skal kvalificere og udvikle politikforslag inden for arbejdsmiljø. Hanne henviste endvidere til skriftlig orientering om udvalget, som var lavet og udsendt af Regine Grytnes. 
	IT-politisk udvalg under HB (orientering)
	Kell Sønnichsen orienterede om udvalget og udvalgets arbejde. Der er afholdt et møde i udvalget. Det er hensigten, at DM får en skarpere profil inden for IT, herunder at DM bliver en naturlig fagforening for IT-ansatte akademikere.  Derudover ser udvalget på eventuelle medlemsrettede aktiviteter på området. Næste møde er 23. oktober 2019.
	DM Natur & Kultur, herunder forslag til indhold (drøftelse)
	Lars Trap-Jensen fortalte om det netop udsendte DM Natur og Kultur. Bestyrelsen vendte herefter beslutningen om at lukke magasinet. 
	Orientering fra de landsdækkende klubber (orientering)
	Anders Holten Johnsen fra DM Sund orienterede om møder i bestyrelsen for DM Sund. Der var bl.a. blevet drøftet en revision af stillingsstruktur ved Rigshospitalet. Derudover fortalte han om, at Dansk Selskab for Kliniske Akademikere havde holdt stiftende generalforsamling. Endelig fortalte Anders, at han ville trække sig som formand for DM Sund.
	Hugo Hvid Sørensen fortalte om, at Bestyrelsen for Kultur og Samfund havde afholdt TR-møde. Mødet havde haft fokus på bl.a. rådighedsforpligtelse, nye medarbejdertyper ved museerne og det fremtidige arbejde i TR-netværk for museumsansatte. 
	Næste møde
	Anders Holten Johnsen fortalte, at Dansk Selskab for Kliniske Akademikere i samarbejde med DM holder strategiworkshop den 16. november 2019 i Århus. Anders vil fortælle om workshoppen ved næste møde. 
	Næste møde i bestyrelsen afsluttes med julefrokost. Bestyrelsen besluttede, at Erik S. Christensen afklarer julefrokosten.
	Kalender 2020
	Bilag 16: LBFF Forslag mødedatoer 2020 pr. 03.09.2019
	Sekretariatet ved Mads Flyvholm fortalte, at mødeplanen for 2020 var blevet justeret grundet sammenfald i mødedatoer mellem HB og LBFF. 
	Eventuelt


