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DAGSORDEN FOR 
DM Viden bestyrelsesmøde 

Tirsdag den 27. august 2019 

Kl. 12.30 – 17.00 
 

Dansk Magisterforening, DM Mødelokale 3 – 4. sal, Peter Bangs Vej 30, 2000 F 
Der er mulighed for frokost i kantinen fra kl. 11.30 

 

Deltagere 
Olav W. Bertelsen, Tommy Dalegaard Madsen, Erik S. Christensen, Thomas Vils Pedersen, Gitte Kristensen, 
Torsten Ørhøj, Helle Bak Poulsen, Kathrine Monsrud Ekelund og Anders Henning Simonsen (via skype) 

Sekretariatet 
Mads Flyvholm (referent) 

Afbud  
Janne Gleerup og Tina Christensen 

Dagsorden 

1 Godkendelse af dagsorden (beslutning) 

Der var kommet endnu et punkt til dagsordenen. Det var indsat som nyt punkt 13. Olav W. Bertelsen 
fandt, at emnet i punkt 13 Implementering af ny struktur også skulle drøftes under dagsordenpunkt 
4. Olav foreslog derfor, at Implementering af ny struktur blev drøftet under punkt 4. Bestyrelsen 
tilsluttede sig dette. 

Dagsorden blev herefter godkendt. 

 

2 Godkendelse af referat (beslutning) 

Bilag 2.1: Udkast til referat for DMV’s bestyrelsesmøde den 7. maj 2019. 

Bestyrelsen godkendte referatet. 

 



 

 

 

3 Opfølgning på kongressen (drøftelse) 

Olav W. Bertelsen startede med at introducere dagsordenpunktet. Tommy Dalegaard Madsen 
understregede, at strategigruppen bestræbte, at DM med ny struktur skulle være tættere på 
medlemmernes arbejdspladser.  

I forbindelse med drøftelse af kongressens forløb vendte bestyrelsen afstemning om ny valgmodel 
for valg til HB. Tommy Dalegaard Madsen og Kathrine Monsrud Ekelund udtrykte begge, at de fandt, 
at der var en del forvirring blandt kongresdelegerede i forbindelse med afstemningen. Flere 
bestyrelsesmedlemmer var enige i vurderingen.  

Gitte Kristensen fandt, at problemet ift. afstemningerne var, at det hele gik for hurtigt og ikke var 
struktureret ordentligt. Erik S. Christensen udtrykte, at hele processen ift. afstemningen var 
problematisk.  Torsten Ørhøj fandt, at man i tidsplanen havde undervurderet tidsforbruget ift. 
afklaring af en valgmodel. Han syntes, at hovedbestyrelsen (HB) skulle have sikret mere tid til 
debatten om valgmodel.  

Olav W. Bertelsen var enig i, at der var for lidt tid til at debattere valgmodeller. Drøftelsen af 
principprogrammet tog meget af tiden ved kongressen. Det kan vi lære til næste gang. Derudover 
var der problemer ift. gennemgangen af de tekniske scenarier ift valgmodellerne. Der var ikke 
rekvireret et responsum fra valgudvalget til HB omkring de foreslåede valgmodeller. Derfor kom 
valgudvalgets tekniske betænkeligheder, som de blev fremlagt på kongressen, fejlagtigt til at 
fremstå som en politisk anbefaling. 

Tommy Dalegaard Madsen understregede, at det nu handler om, hvorledes vi kommer videre frem 
mod næste valg, herunder hvorledes det sikres, at kernesektorer er til stede i HB. Thomas Vils 
Pedersen understregede, at nu skulle bestyrelsen ikke gøre sig til domstol over valgudvalget. Han 
fandt, at det var fint, hvis bestyrelsen ville nedskrive kritikken i en henvendelse til HB. Dette kunne 
derved bruges ift. fremtidige kongresser. Der skal være tid til drøftelser, herunder en større 
drøftelse om DM’s retning ved de fremtidige kongresser.  Endelige udtrykte han, at i praksis vil 
sektorer kunne lave valglister til valg til HB, hvorved den valgte model ikke ville blive et større 
problem. Olav W. Bertelsen var enig med Thomas og understregede, at den nye valgmodel vil tvinge 
os til at arbejde for det tværgående samarbejde i DM og det overordnede syn på DM frem for på 
enkeltsager. Erik S. Christensen var enig i, at valgsystem i praksis ikke ville blive et problem.  

Bestyrelsen drøftede derefter om, der skulle sendes et brev til HB om kongressens afstemning af 
valgmodel til HB. Torsten Ørhøj understregede, at der var væsentlige problemer i processen før og 
under kongressen ift. afstemning af ny valgmodel.  

Det blev aftalt, at formandsskabet udarbejder et brev om uklarhed ift. afstemningen om ny 
valgmodel for valg til HB. Det blev endvidere aftalt, at formandskabet sender til HB.  

 

4 Overvejelser om skitser til nye sektorer (drøftelse) 

Olav W. Bertelsen startede punktet med at fortælle, at punkt 13, som aftalt, også ville blive drøftet 
under dette punkt.  

 



 

 

Olav W. Bertelsen fortalte, at der var aftalt møde med Anne Pors fra DM Offentlig om fremtidens 
sektorer i DM. Erik S. Christensen vil også deltage i mødet.  

Thomas Vils Pedersen forklarede derefter bilagene i det tilføjede dagsordenpunkt 13. Han gjorde 
opmærksom på bilag 3, der er en tidsplan for implementering af den nye struktur i DM. Planen var 
netop blevet behandlet i HB’s forretningsudvalg. Han fortalte, at HB vil iværksætte arbejdet med at 
udarbejde kriterier for dannelse af nye sektorer og med at udarbejde forslag til ny sektorinddeling i 
DM. Derudover vil sekretariatet samtidig levere et eller flere forslag til, hvordan medlemsskaren kan 
grupperes, baseret på objektive kriterier som for eksempel løn, ansættelsesvilkår og 
interessevaretagelse. Thomas gjorde opmærksom på, at det fremgår, at HB i foråret 2020 skal 
fastlægge de kommende sektorer i DM.  

Kathrine Monsrud Ekelund fortalte, at de allerede er begyndt på sondringer ift. nye mulige sektorer. 
Det er derfor vigtigt, at der fastlægges rammer for sonderingen. Gitte Kristensen fandt også, at det 
var godt, at der kom rammer for sondreringer. Hun understregede, at det var afgørende, at der i 
etableringen af sektorer var fokus på interessevaretagelse. Erik S. Christensen sagde, at 
kongresbeslutningen om nye sektorer var en halv beslutning, da der som bekendt stadig var meget 
at afklare ift. nye sektorer. Landskubben for Forskning og Formidling havde besluttet at gå aktivt ind 
i netværk for at bidrage til at afklare nye samarbejder. Erik understregede, at det var vigtigt, at man 
valgte den sektor, hvor man kan sikre størst indflydelse.  

Anders Henning Simonsen fandt udmelding om kriterier for nye sektorer var lidt uklar.  HB laver 
kriterier, men samtidig laver sekretariatet forslag til, hvorledes medlemsskaren kan grupperes ud fra 
nogle allerede afklarede kriterier? Er det smart, at vi fra DM Viden kommer med udspil til kriterier 
eller er det landsklubberne?  

Thomas Vils Pedersen uddybede, at der skulle være en vekselvirkning mellem fastlæggelse af 
kriterier og sektorer. Sekretariatet kan forslås gruppering ud fra kriterier, mens kriterierne stadig er 
til debat. Det er HB, der afklarer kriterier og nye sektorer. Thomas spurgte derefter til bestyrelsens 
erfaringer med netværk. 

Helle Bak Poulsen fortalte derefter om hendes erfaringer fra Landsklubben for Forskning og 
Videregående Uddannelse. Landsklubben organiserer mange forskellige slags ansættelser. Cirka 
halvdelen af landsklubbens medlemmer hører under grupperingen øvrige, som er grupper med 
meget forskellige ansættelsessteder. Derudover må det konstateres, at mange medlemmer slet ikke 
kommer til møder, der er organiseret af landsklubben og DM. Bestyrelsen drøftede derefter de 
konkrete forhold i landsklubben, herunder organiseringen af højskoleansatte og den fremtidige 
sektorindplacering af flere grupper, der er i dag er i landsklubben, f.eks. ansatte ved 
navigationsskolerne og konservatorierne. 

Olav W. Bertelsen og Thomas Vils Pedersen fremhævede begge, at det var vigtigt, at der også efter 
en nedlæggelse af DM Viden var et rum for koordinering af undervisere på tværs af DM.  

Gitte Kristensen understregede, at det var afgørende, at vi huskede de løsansatte medlemmer, når 
vi drøftede nye sektorer. Torsten Ørhøj fandt, at der også var behov for at sikre en fremtid for DM 
Videns AMU.  

Tommy Dalegaard Madsen overvejede et eventuel et undervisernetværk i forbindelse med nye 



 

 

sektorer. Vi kunne forpligte os til at have et tværgående udvalg som AMU efter 2020. Der er en 
overvejelse ift. HB’s beslutning om ingen dobbeltudvalg, som skal adresseres.  

Olav W. Bertelsen foreslog et uformelt møde mellem Landsklubben for Professionshøjskoler og 
Erhvervsakademier og Landsklubben for Forskning og Videregående Uddannelse. Han 
understregede endvidere, at det var en hovedudfordring at opretholde AMU efter en eventuel 
nedlæggelse af DM Viden. En anden hovedudfordring er fremtiden for Landsklubben for Forskning 
og Videregående Uddannelse, og de forskellige grupper i denne landklub. 

Gitte Kristensen understregede, som svar på Thomas Vils Pedersens spørgsmål, at netværk ikke er 
eller skal være politiske organer. Det er vigtigt, at der er strukturer, der understøtter tværgående 
forhold i DM, f.eks. AMU som ser på arbejdsmarkedsforhold for DM Viden. Vi skal have skrevet ind, 
at der skal være midler til at fokusere på løstansatte medlemmer. Der har tidligere været midler til 
denne indsats. Nu er det landsklubberne, der finansierer midlerne.  

Thomas Vils Pedersen spurgte til Erik S. Christensens vurdering af Landsklubben For Forskning og 
Formidlings fremtid. Erik svarede, at det virkede som om, at alle forventede, at det ville ske store 
ændringer for Landsklubben for Forskning og Formidling. Det sker der nok ikke. De landsdækkende 
landsklubber under landsklubben ser umiddelbart til at blive i landsklubben. Den landsdækkende 
klub for Kultur og Samfund kan se, at der er store udfordringer for arkiver og museer, hvor 
forskningen i højere og højere grad forsvinder. Derudover ser man mange midlertidige ansættelser 
på kulturområdet. 

Kathrine Monsrud Ekelund spurgte til en køreplan for tiden efter 2021, herunder overvejelser om 
koordinering ift. det nuværende DM Viden og en videreførelse af AMU. 

Thomas Vils Pedersen fandt, at det kunne være svært for Landsklubben for Forskning og Formidling 
at forsætte som en ny sektor i DM. Der er måske mulighed for en DM Kultur sektor. Det er vigtigt, at 
landsklubben har stærke argumenter for en fortsættelse. Tommy Dalegaard Madsen fandt, at der 
var stor diversitet i Landsklubben for Forskning og Formidling. Man skal huske på, at det ikke er 
antallet af medlemmer, men sammenhængen mellem disse medlemmer, som er afgørende.  

Olav W. Bertelsen sluttede punktet med at konkludere, at bestyrelsen nu havde fået øvet sig på den 
kommende drøftelse om nye sektorer. Der er en del, som vi skal have styr på ift. DM Viden og de 
forskellige grupperinger i landsklubber og landsdækkende klubber. Der var enighed om, at der i 
fremtiden var behov for koordinering mellem de forskellige sektorer.  

5 Opfølgning om drøftelse om deltidsansatte i særligt uddannelsessektoren (drøftelse) 

- blev drøftet under punkt 7 

 

6 Videre drøftelse om forskningspolitik (drøftelse) 

- blev drøftet under punkt 7 

 

7 Aktivitetsplan for 2019 (beslutning) 

Bilag 7.1: DM Viden regnskab og prognose pr. 1. juni 2019’ 

 



 

 

Bilag 7.2: Aktiviteter og budget DMV 2019.xlsx 

Olav W. Bertelsen samlede drøftelserne fra punkt 5, 6 og 9 under dette dagsordenpunkt.  

Olav W. Bertelsen startede med at opridse de tre aktiviteter, som bestyrelsen havde besluttet for 
2019, jf. bilag 7.2. Det drejede sig om 1) Arrangement om Køn og Karriere, 2) Arrangement for 
tillidsfolk på tværs af landsklubber i sektoren og 3) Forskningspolitisk debat.  

Olav orienterede om at DM Viden havde afleveret 60.000 kr. til den tværgående aktivitetspulje. Det 
var meddelt, at de 60.000 kr. skulle gå til aktiviteter, der sætter fokus på køn og karriere. 

Gitte Kristensen orienterede derefter om arbejdet med arrangement for tillidsfolk på tværs af 
landsklubber i sektoren. Det er aftalt, at det er AMU, som laver aktiviteter for tillidsfolk med fokus 
på løstansatte kolleger. 

Aktiviteter er endnu ikke detail planlagt. Der forventes gennemført 2-3 arrangementer. Der er 
produceret film, som eventuelt skal bruges til arrangementerne. Det kan overvejes om der skal laves 
aktiviteter til TR-årsmødet. 

Olav W. Bertelsen fandt, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen kunne se plan for 
aktiviteterne snart. Thomas Vils Pedersen understregede, at TR-årsmødet har fokus på TR’ernes 
udfordringer. Tommy Dalegaard Madsen sagde, at aktiviteterne skulle gennemføres i år.  

Gitte Kristensen sagde, at hun ville bestræbe sig på at få en plan for arbejdet færdigt inden for 14 
dage. Hun ville dog gerne have sparring fra Tommy Dalegaard Madsen og Anders Henning 
Simonsen. Det blev besluttet, at der skulle foreligge en plan senest efter 2 uger, og at aktiviteten 
ellers ville blive taget ud af budgettet. 

Bestyrelsen drøftede derefter aktivitet ift. forskningspolitik. Olav W. Bertelsen orienterede om 
drøftelse i ULAB om retningen for den offentlige forskningsfinansiering. Fokus i drøftelserne var 
bl.a., at det er afgørende, at der kommer styr på basisbevillingerne og de eksterne 
forskningsfinansieringer til universiteterne. Drøftelsen i ULAB viste samtidig, at der er opbakning til 
at eventuelle nye offentlige bevillinger til forskning kunne fokuseres mod store 
samfundsudfordringer, f.eks. klima. Der var en god drøftelse og der var stor interesse for emnet. 

Bestyrelsen drøftede derefter den konkrete aktivitet. Tommy Dalegaard Madsen og Thomas Vils 
Pedersen understregede begge to, at aktiviteten ville kunne tiltrække medlemmer, da der var 
mange medlemmer, som var engagerede på dette punkt. Tommy fandt endvidere, at debatten om 
forskningsfinansieringer formentlig ville være aktuelt ud over 2019. Sekretariatet ved Mads 
Flyvholm fortalte, at man lige nu afventer den nye regerings udmeldinger på forskningsområdet. 
Bestyrelsen aftalte, at aktivitet vil blive afklaret, når vi kender regeringens retning på 
forskningsområdet. 

8 Budget og aktivitetsplan for 2020 (beslutning) 

Bilag 8.1: DM Viden Rammeudmelding brev til budget 2020  

Bilag 8.2: DM Viden Arbejdsplaner til budget 2020 

Bilag 8.3: DM Viden Sektoroverblik medlemmer og aktiviteter 

 



 

 

Bilag 8.4: DM Viden Budgetskabelon B2020 

Bestyrelsen drøftede derefter budget og aktiviteter for 2020. Olav W. Bertelsen startede drøftelse 
med at overveje om DMV skulle have medlemsrettede aktiviteter i 2020. Dette skulle ses i lyset af 
de strukturelle forandringer, som er i gang i DM, hvor DM viden formentlig forsvinder.  

Bestyrelsen fandt dog, at det var relevant at lave en medlemsaktivitet i 2020. Torsten Ørhøj og 
Tommy Dalegaard Madsen overvejede aktiviteter, der skulle fokusere på den fondsstøttede 
forskning. Tommy understregede, at dette emne ville være relevant for næsten alle landsklubber 
under DM Viden.  

Sekretariatet med Mads Flyvholm fortalte, at det selvfølgelig er muligt at justere fokus i 
medlemsaktivitet, såfremt virkeligheden ændrer sig.  

Gitte Kristensen understregede, at det var vigtigt, at der var midler til AMUs arbejde i 2020.  

9 DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg (orientering) 

Bilag 9.1: Dagsorden DM Videns Arbejdsmarkedsudvalg 11.06.2019 

Bilag 9.2: Referat DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg 11.06.2019 

- blev drøftet under punkt 7 

 

10 Nyt fra landsklubberne (orientering) 

Bilag 10.1: Referat LBFF 02.04.2019 

Bilag 10.2: Referat LKPROF 15.05.2019 

Bilag 10.3: Referat ULAB 05.03.2019 

Erik S. Christensen orienterede om arbejdet i Landsklubbestyrelsen for Forskning og Formidling. 
Bestyrelsen havde deltaget i Kulturmødet Mors og havde medfinansieret DM’s deltagelse i mødet, 
f.eks. en stand på mødet og deltagelse i debatter. Erik fortalte, at deltagelsen gav bestyrelsen 
muligheden for at høre, møde og påvirke væsentligste aktører på kulturområdet, f.eks. havde 
bestyrelsen en god snak med Organisationen Danske Museer. Derudover gav deltagelsen DM en 
synlighed over for medlemmer og potentielle medlemmer på kulturområdet. Camilla Gregersen 
deltog i en række debatter om kulturpolitik på kulturmødet og gjorde det godt. 

Bestyrelsen vil gerne deltage igen næste år, herunder vil bestyrelsen arbejde på, at DM opretter et 
art samtalerum ved mødet, hvor der f.eks. er muligt at lave oplæg og drøftelser om relevante 
problemstillinger for medlemmer på kulturområdet. 

Erik S. Christensen fortalte endvidere om landsklubbestyrelsens fokus for det kommende år. 
Bestyrelsen ville fortsætte et stærkt fokus på TR og TR-dækning på museerne. Derudover ville 
bestyrelsen også fokusere på karrierevejene for landskubbens medlemmer, herunder løn- og 
ansættelsesvilkår. 

Endelig fortalte Erik S. Christensen, at den landsdækkende klub DM Sund har vokset sig stærkere og 
f.eks. har igangsat et samarbejdet med Dansk Selskab af Kliniske Akademikere. 

Endeligt fortalte Erik S. Christensen, at DM har igangsat netværk for kulturmedarbejdere. 

 



 

 

Bestyrelsen er gået ind i arbejde i dette netværk. 

11 Næste møde 

Bestyrelsen fandt, at følgende emner skulle på dagsordenen: 

• Aktiviteter for 2020’ 

• Beretning fra deltagelse i Education International  

 

12 Eventuelt 

Gitte Kristensen sagde, at der bliver talt meget om effektivisering i DM, både i HB og på sektor- og 
Landsklub niveau. Alt det, som mange medlemmer oplever og kæmper mod ude på 
arbejdspladserne, at der skal spares og effektiviseres, på bekostning af indhold og kvalitet, er noget 
vi desværre oplever i egen fagforening. Olav W. Bertelsen fortalte, at der også var drøftelse i HB om 
effektivisering af bestyrelsernes arbejde. Tommy Dalegaard Madsen fortalte, at DM Videns 
repræsentanter kæmper imod besparelse i bestyrelsernes arbejde.  

 

13 Implementering af ny struktur 

Bilag 13.1: FU26082019 DM i fremtiden pixi 

Bilag 13.2: FU26082019 Implementering af ny struktur for DM 

Bilag 13.3: FU26082019 Tidslinje for implementering af ny struktur Ver2  
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	- blev drøftet under punkt 7
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	Videre drøftelse om forskningspolitik (drøftelse)
	- blev drøftet under punkt 7
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	Aktivitetsplan for 2019 (beslutning)
	Bilag 7.1: DM Viden regnskab og prognose pr. 1. juni 2019’
	Bilag 7.2: Aktiviteter og budget DMV 2019.xlsx
	Olav W. Bertelsen samlede drøftelserne fra punkt 5, 6 og 9 under dette dagsordenpunkt. 
	Olav W. Bertelsen startede med at opridse de tre aktiviteter, som bestyrelsen havde besluttet for 2019, jf. bilag 7.2. Det drejede sig om 1) Arrangement om Køn og Karriere, 2) Arrangement for tillidsfolk på tværs af landsklubber i sektoren og 3) Forskningspolitisk debat. 
	Olav orienterede om at DM Viden havde afleveret 60.000 kr. til den tværgående aktivitetspulje. Det var meddelt, at de 60.000 kr. skulle gå til aktiviteter, der sætter fokus på køn og karriere.
	Gitte Kristensen orienterede derefter om arbejdet med arrangement for tillidsfolk på tværs af landsklubber i sektoren. Det er aftalt, at det er AMU, som laver aktiviteter for tillidsfolk med fokus på løstansatte kolleger.
	Aktiviteter er endnu ikke detail planlagt. Der forventes gennemført 2-3 arrangementer. Der er produceret film, som eventuelt skal bruges til arrangementerne. Det kan overvejes om der skal laves aktiviteter til TR-årsmødet.
	Olav W. Bertelsen fandt, at det ville være hensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen kunne se plan for aktiviteterne snart. Thomas Vils Pedersen understregede, at TR-årsmødet har fokus på TR’ernes udfordringer. Tommy Dalegaard Madsen sagde, at aktiviteterne skulle gennemføres i år. 
	Gitte Kristensen sagde, at hun ville bestræbe sig på at få en plan for arbejdet færdigt inden for 14 dage. Hun ville dog gerne have sparring fra Tommy Dalegaard Madsen og Anders Henning Simonsen. Det blev besluttet, at der skulle foreligge en plan senest efter 2 uger, og at aktiviteten ellers ville blive taget ud af budgettet.
	Bestyrelsen drøftede derefter aktivitet ift. forskningspolitik. Olav W. Bertelsen orienterede om drøftelse i ULAB om retningen for den offentlige forskningsfinansiering. Fokus i drøftelserne var bl.a., at det er afgørende, at der kommer styr på basisbevillingerne og de eksterne forskningsfinansieringer til universiteterne. Drøftelsen i ULAB viste samtidig, at der er opbakning til at eventuelle nye offentlige bevillinger til forskning kunne fokuseres mod store samfundsudfordringer, f.eks. klima. Der var en god drøftelse og der var stor interesse for emnet.
	Bestyrelsen drøftede derefter den konkrete aktivitet. Tommy Dalegaard Madsen og Thomas Vils Pedersen understregede begge to, at aktiviteten ville kunne tiltrække medlemmer, da der var mange medlemmer, som var engagerede på dette punkt. Tommy fandt endvidere, at debatten om forskningsfinansieringer formentlig ville være aktuelt ud over 2019. Sekretariatet ved Mads Flyvholm fortalte, at man lige nu afventer den nye regerings udmeldinger på forskningsområdet. Bestyrelsen aftalte, at aktivitet vil blive afklaret, når vi kender regeringens retning på forskningsområdet.
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	Budget og aktivitetsplan for 2020 (beslutning)
	Bilag 8.1: DM Viden Rammeudmelding brev til budget 2020 
	Bilag 8.2: DM Viden Arbejdsplaner til budget 2020
	Bilag 8.3: DM Viden Sektoroverblik medlemmer og aktiviteter
	Bilag 8.4: DM Viden Budgetskabelon B2020
	Bestyrelsen drøftede derefter budget og aktiviteter for 2020. Olav W. Bertelsen startede drøftelse med at overveje om DMV skulle have medlemsrettede aktiviteter i 2020. Dette skulle ses i lyset af de strukturelle forandringer, som er i gang i DM, hvor DM viden formentlig forsvinder. 
	Bestyrelsen fandt dog, at det var relevant at lave en medlemsaktivitet i 2020. Torsten Ørhøj og Tommy Dalegaard Madsen overvejede aktiviteter, der skulle fokusere på den fondsstøttede forskning. Tommy understregede, at dette emne ville være relevant for næsten alle landsklubber under DM Viden. 
	Sekretariatet med Mads Flyvholm fortalte, at det selvfølgelig er muligt at justere fokus i medlemsaktivitet, såfremt virkeligheden ændrer sig. 
	Gitte Kristensen understregede, at det var vigtigt, at der var midler til AMUs arbejde i 2020. 
	9
	DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg (orientering)
	Bilag 9.1: Dagsorden DM Videns Arbejdsmarkedsudvalg 11.06.2019
	Bilag 9.2: Referat DM Viden Arbejdsmarkedsudvalg 11.06.2019
	- blev drøftet under punkt 7
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	Nyt fra landsklubberne (orientering)
	Bilag 10.1: Referat LBFF 02.04.2019
	Bilag 10.2: Referat LKPROF 15.05.2019
	Bilag 10.3: Referat ULAB 05.03.2019
	Erik S. Christensen orienterede om arbejdet i Landsklubbestyrelsen for Forskning og Formidling. Bestyrelsen havde deltaget i Kulturmødet Mors og havde medfinansieret DM’s deltagelse i mødet, f.eks. en stand på mødet og deltagelse i debatter. Erik fortalte, at deltagelsen gav bestyrelsen muligheden for at høre, møde og påvirke væsentligste aktører på kulturområdet, f.eks. havde bestyrelsen en god snak med Organisationen Danske Museer. Derudover gav deltagelsen DM en synlighed over for medlemmer og potentielle medlemmer på kulturområdet. Camilla Gregersen deltog i en række debatter om kulturpolitik på kulturmødet og gjorde det godt.
	Bestyrelsen vil gerne deltage igen næste år, herunder vil bestyrelsen arbejde på, at DM opretter et art samtalerum ved mødet, hvor der f.eks. er muligt at lave oplæg og drøftelser om relevante problemstillinger for medlemmer på kulturområdet.
	Erik S. Christensen fortalte endvidere om landsklubbestyrelsens fokus for det kommende år. Bestyrelsen ville fortsætte et stærkt fokus på TR og TR-dækning på museerne. Derudover ville bestyrelsen også fokusere på karrierevejene for landskubbens medlemmer, herunder løn- og ansættelsesvilkår.
	Endelig fortalte Erik S. Christensen, at den landsdækkende klub DM Sund har vokset sig stærkere og f.eks. har igangsat et samarbejdet med Dansk Selskab af Kliniske Akademikere.
	Endeligt fortalte Erik S. Christensen, at DM har igangsat netværk for kulturmedarbejdere. Bestyrelsen er gået ind i arbejde i dette netværk.
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	Eventuelt
	Gitte Kristensen sagde, at der bliver talt meget om effektivisering i DM, både i HB og på sektor- og Landsklub niveau. Alt det, som mange medlemmer oplever og kæmper mod ude på arbejdspladserne, at der skal spares og effektiviseres, på bekostning af indhold og kvalitet, er noget vi desværre oplever i egen fagforening. Olav W. Bertelsen fortalte, at der også var drøftelse i HB om effektivisering af bestyrelsernes arbejde. Tommy Dalegaard Madsen fortalte, at DM Videns repræsentanter kæmper imod besparelse i bestyrelsernes arbejde. 
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