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(Landsklubbestyrelsen for Forskning & Formidling, 1. møde i 2016)
Torsdag den 14. januar 2016, kl. 14 – 17.45

Erik Alstrup, Erik S. Christensen, Kathrine Monsrud Ekelund, Anneli Fuchs, Anders H. Johnsen, Kent
Laursen, Lars Trap-Jensen og Hanne Veber
Sekretariatet

Monica Jørgensen, sekretær, (under pkt. 1), Kristina Laksáfoss Søgaard, stabschef, (pkt. 1-9).

Afbud

Kell Sønnichsen og Merete Labriola. Fra Sekretariatet: Øjvind Vilsholm, Jakob Elkjær
(Magisterbladets redaktør)

Dagsorden
1

Erik Alstrup bød velkommen til gamle og
især til nye bestyrelsesmedlemmer i LandsFast punkt på dagsordenen. Det kan foreslås, at der klubben. Monica Jørgensen og Kristina
tilføjes nye punkter til dagsordenen, eller at
Laksáfoss Søgaard fra Sekretariatet blev
rækkefølgen ændres.
også budt velkommen.
Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig
kort efter tur.
Dagsordenen blev herefter godkendt.

2

Anders Johnsen gjorde opmærksom på, at
den klub, der er stiftet på Rigshospitalet, er
en DM-klub, men der er et ønske om, at den
Under bestyrelsesmødet den 10. december blev det udvides til AC-klub.
oplyst, at referaterne af bestyrelsesmøderne ikke
udsendes til tillidsrepræsentanter, arbejdsErik Alstrup oplyste, at der savnes
miljørepræsentanter og medlemmer af klubbemailadresser på 5 tillidsvalgte ud af i alt 165.
styrelser.
Referatet blev i øvrigt godkendt.
Der vil med referatet af indeværende møde blive
Godkendelse af referat af SBFF-2015-10, den
10. december 2015
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rådet bod herpå.
I forbindelse med valget til Hovedbestyrelsen blev
det undersøgt, hvor mange medlemmer i DM
FORSKNING & FORMIDLING DMs Sekretariat
har mailadresser til, fordelt på ledige og ordinære
medlemmer.
Der blev altså ikke specifikt spurgt om, hvor
mange tillidsvalgte Sekretariatet har mailadresser
til.
Til indeværende møde vil det blive undersøgt,
hvorledes det forholder sig med gruppen af tillidsvalgte.
Inden da kan det være relevant at oplyse, at af i alt
2.484 medlemmer, fordelt med 200 ledige og 2.284
ordinære medlemmer, har Sekretariatet
mailadresser på i alt 2.140 medlemmer, mens der
savnes adresser på 344 (16 %), fordelt med 14
ledige og 330 ordinære medlemmer.
Der er i øvrigt grund til at hefte sig ved, at det af en
andet udtræk af DMs medlemsdatabase frem-går,
at det samlede antal medlemmer udgør 2.501.
Til orientering.
Bilag 2,1: Referatet af SBFF-2015-10, den 10. december 2015, vedlægges.

3

Bestyrelsens sammensætning 2016-2018
Efter valghandlingen i efteråret 2015 omfatter
LBFF efter det oplyste følgende medlemmer, idet
det i en parentes anføres, hvor mange mandater
vedkommende landsdækkende klub disponerer
over:
DM KULTUR & SAMFUND (8)
Erik Alstrup
Kathrine Monsrud Ekelund
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Bestyrelsesmedlemmerne supplerede med
manglende telefonnumre og mailadresser.
Oplysningerne vil derefter blive lagt på
hjemmesiden.
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Anneli Fuchs
Kent Laursen
Lars-Trap-Jensen
Hanne Veber
DM SUND (4)
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, men
det forventes, at Anders H. Johnsen indtræder i
Landsklubbestyrelsen.
DM TEK-NAT (2)
Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig, men
det forventes, at Kell Sønnichsen indtræder i
Landsklubbestyrelsen.

Erik S. Christensen er valgt som repræsentant for
listen DM Natur & Kultur til Hovedbestyrelsen og
er af dén grund tilforordnet Landsklubbestyrelsen
med taleret, men ikke stemmeret.
Medlemmerne bedes oplyse, om fortegnelsen i
bilag 3,1 er korrekt.
Til orientering.
Bilag 3,1: Foreløbig fortegnelse af 31. december
2015 over medlemmerne af Landsklubbestyrelsen
2016-18 vedlægges.

4

I lyset af de ret drastiske portoforhøjelser pr.
1. januar 2016 foreslog Erik Alstrup til § 9
stk. 1 og 2, at der ikke udsendes dagsordener
Ved påbegyndelsen af en valgperiode i Landsklub- og bilag med traditionel post.
bestyrelsen forelægges Bestyrelsen den hidtil
gældende Forretningsorden med henblik på even- Anders Johnsen fandt beslutningen uheldig,
tuelle spørgsmål og forslag til ændringer.
men mente som minimum, at der bør
udsendes en samlet pdf, så man kan udprinte
Til godkendelse.
på én gang.
Godkendelse af Landsklubbestyrelsens Forretningsorden

Bilag 4,1: Udkast til Forretningsorden af 20. januar Lars Trap-Jensen tilsluttede sig beslutnin2015 vedlægges.
gen, men gjorde opmærksom på, at han
gerne så bilagene udsendt separat også.
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De øvrige kunne godt forstå den økonomiske begrundelse og tilsluttede sig ændringsforslaget.
Det blev derfor besluttet, at formuleringen
”og pr. post” udgår de to nævnte steder, og
bilag udsendes både separat og som samlet
pdf. Udsendelse sker så vidt muligt torsdag,
og gerne onsdag.
Med denne ændring blev forretningsordenen
godkendt.

5

Der var ikke bemærkninger til Vedtægten,
som blev taget til efterretning.

Landsklubbestyrelsens Vedtægt
Efter en ændring af opbygningen af DMs politiske
organisation er der udarbejdet en vedtægt for DM
FORSKNING & FORMIDLING, som er vedtaget
af den daværende Sektorbestyrelse den 6. juni
2015 og godkendt af Hovedbestyrelsen den 31.
august 2015.
Vedtægten indeholder bl.a. bestemmelser om
Landsklubbens navn og formål, vilkår for medlemsskab, organisation og valg til relevante bestyrelser og udvalg samt Landsklubbestyrelsens
sammensætning, konstituering og afstemningsregler.
Til orientering.
Bilag 5,1: Vedtægt af 6. juni 2015 for DM Forskning & Formidling vedlægges.
Bilag 5,2: Organisationsdiagram af 19. december
2015 over DM FORSKNING & FORMIDLING
blev omdelt.
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Erik Alstrup omdelte et diagram, der viser
LBFF's opbygning. Diagrammet findes også
på hjemmesiden. På opfordring fra Anders
Johnsen og Kathrine Monsrud Ekelund
tilbød Erik Alstrup at udfærdige en
tilsvarende oversigt over hele DMs politiske
organisation.
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Erik Alstrup blev foreslået som formand.
Ingen andre kandidater blev bragt i forslag.
Nedenfor angives de forskellige hverv, der indgår i Erik Alstrup modtog valget.
konstitueringen, såvel landsklubinterne som
landsklubeksterne hverv.
Efter en runde med tilkendegivelser fra hver
enkelt lod Kent Laursen sig vælge til
næstformand. Bestyrelsen erklærede sig
Hverv i Landsklubbestyrelsen og dens udvalg
overordentlig tilfreds med valget, og Erik
- Formand for LBFF
Alstrup tilkendegav, at han ville være
behjælpelig med at introducere Kent
- Næstformand for LBFF
Laursen til arbejdet.
Bestyrelsens konstituering

- Medlemmer af LBFFs Forretningsudvalg
(FU – LBFFs formand og næstformand er
fødte medlemmer; der skal vælges ét
medlem blandt medlemmerne af Landsklubbestyrelsen i øvrigt

Anneli Fuchs blev valgt til Forretningsudvalget.

Lars Trap-Jensen var villig til at fortsætte
arbejdet og blev valgt til Kommunikationsudvalget. Hanne Veber erklærede sig villig
- Medlemmer af LBFFs Kommunikationsud- til at deltage i arbejdet og blev også valgt.
valg (LBFFs formand er født medlem; der Den sidste post står åben til besættelse på et
skal blandt medlemmerne af SBFF vælges senere tidspunkt.
tre yderligere medlemmer, idet ét af disse
medlemmer bør repræsentere DM
KULTUR & SAMFUND.
Erik Alstrup indtræder som formand for
Landsklubbestyrelsen i Sektorbestyrelsen.
Landsklubbestyrelsens repræsentation i
Erik Alstrup gjorde opmærksom på, at
Sektorbestyrelsen (DM VIDEN) (der skal
medlemsvalgte HB-medlemmer ikke har
vælges to medlemmer og to suppleanter; det stemmeret i DM VIDEN og derfor ikke kan
ene medlem bør være Landsklubbestyvælges. Erik Christensen deltager derfor
relsens formand, det andet DM NATUR & som overtalligt medlem med taleret, men
KULTURs repræsentant i Hovedbestyreluden stemmeret.
sen)
Efter visse overvejelser lod Anders Johnsen
…Landsklubbestyrelsens repræsentation i
sig vælge til Sektorbestyrelsen.
Sektorbestyrelsens Arbejdsmarkedsudvalg
(der skal vælges to medlemmer og to
Som suppleanter blev valgt Lars Trapsuppleanter; det ene medlem skal være
Jensen og Hanne Veber.
ledighedsberørt, det andet skal være i
arbejde. Arbejdsmarkedsudvalget omfatter i Hanne Veber tilkendegav sin interesse for
alt otte medlemmer; ét af disse medlem-mer Arbejdsmarkedsudvalget som arbejdsmarvælges som medlem af Sektorbesty-relsen. kedsrepæsentant, mens Kathrine Monsrud
Det er således muligt, at ét af de
Ekelund tilbød sig som suppleant for de

Hverv i eksterne udvalg
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medlemmer, som i Landsklubbestyrelsen
for Forskning & Formidling vælges til
Sektorbestyrelsens Arbejdsmarkedsudvalg
af Arbejdsmarkedsudvalget også vælges til
Sektorbestyrelsen som det niende med-lem)
- Valg af Landsklubbestyrelsens eventuelle
repræsentation i de udvalg, som Hovedbestyrelsen forventes at nedsætte den 18.
januar 2016 (det vides ikke med sikkerhed,
hvilke udvalg Hovedbestyrelsen vil
nedsætte ud over det vedtægtsmæssigt
obligatoriske Forretningsudvalg; på tale er
følgende udvalg: Arbejdsmarkedsudvalg,
Arbejdspladsudvalg og Overenskomstudvalg. Bestyrelsens beslutninger i nærværende er derfor tentative)
Til beslutning.

7

ledighedsberørte.
Den anden ordinære plads i
Arbejdsmarkedsudvalget står indtil videre
åben.
Uddannelsesudvalg, arbejdsmarkedsudvalg
og overenskomstudvalget lader til at være de
HB-udvalg som kommer på tale.
Bladudvalget tænkes ikke nedlagt, men
fortsætter i givet fald ikke som et HB-nedsat
udvalg. Derimod kan Magisterbladets
redaktør tage initiativ til at indkalde et
bladudvalg som sparring i arbejdet.
Det blev aftalt at vente til næste møde med
at udpege kandidater eftersom næste
landsklubmøde ligger forud for næste HBmøde (seminaret den 7.-8. februar).

Erik Alstrup orienterede om kalenderens
opbygning og afhængighed af andre møder.

Mødekalenderen for 2016
Der blev vedtaget en mødekalender under SBFF2015-9, den 5. november 2015. Mødekalenderen
forelægges her Bestyrelsen.
Mødekalenderen er fastlagt under respekt for
Hovedbestyrelsens mødekalender; ændres
kalenderen, tabes forbindelsen til Hovedbestyrelsens møder.
Til beslutning.

På opfordring forklarede Erik Alstrup
mødekalenderen: KU står for
Kommunikationsudvalg. DUFU står for (Det
Udvidede) ForretningsUdvalg. Efter
vedtagelsen af Forretningsordenen under
pkt. 4 ovenfor eksisterer kun Forretningsudvalget.
Pga. interne forhold aftalt med Sekretariatet
foreslås næste møde i LBFF ændret fra den
4. til den 3. februar. Dette blev tiltrådt af
medlemmerne. [Denne beslutning foreslås
annulleret, således at mødedatoen fortsat er
den 4. februar]

Bilag 7,1: Mødekalender af 5. november 2015
vedlægges.

Erik Alstrup forklarede, at det fælles møde
mellem landsklubbestyrelserne den 3. marts
giver nogle problemer mødeplanlægningsmæssigt og budgetmæssigt. Han foreslog
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derfor, at disse problemer blev taget op
under sektorbestyrelsesmødet den følgende
dag (fredag den 15.); han så i øvrigt gerne et
oplæg til indholdet.
Der var tilslutning hertil.

8

Magisterbladet og Magisterbladet.dk – en
præsentation ved redaktør Jakob Elkjær

Punktet måtte udsættes, fordi Jakob Elkjær
var syg.

Jakob Elkjær er blevet indbudt til at deltage under
dette dagsordenspunkt for at fortælle om den
redaktionelle linje og udviklingsarbejdet for Magisterbladet og Magisterbladet.dk og om, hvordan
Magisterbladet er forankret i DMs politiske
system. Endvidere redegør Jakob Elkjær for, hvordan han ser bladets rolle i forhold til medlemmerne og om samspillet med de politiske bestyrelser.
Det kan her i øvrigt oplyses, at DM FORSKNING
& FORMIDLING selvstændigt redigerer det
digitale magasin DM NATUR & KULTUR, der
udkommer fire gange årligt med en leder samt
fem-seks artikler og nogle faste rubrikker – ”Kort
nyt” og ”Kalender”. Redaktionen varetages af
Landsklub-bestyrelsens Kommunikationsudvalg.
DM NATUR & KULTUR er optaget særskilt
under dagsordenens pkt. 14.
Til drøftelse.

9

Kristina Laksáfoss Søgaard redegjorde for
sin deltagelse i mødet, begrundet i ønsket
om et godt samarbejde for fremtiden og
sekretariatsbetjeningen af Landsklubben.
Den ændrede organisering af Sekretariatet
Efter aftale med Kristina Laksáfoss Søgaard indgår betyder, at Staben overtager betjeningen af
punktet om Sekretariatets betjening af Landsklub- de politiske bestyrelser fra medlemsbestyrelsen i dagsordenen. Hensigten er at rederådgivningen. Tanken er bl.a. at Staben
gøre kortfattet for Sekretariatets organisation og
dermed kan blive styrket i politikudviklinkontaktflade med Landsklubbestyrelsen, herunder gen, når den har tættere forbindelser til de
Sekretariatets servicering af Landsklubbestyrelsen og Bestyrelsen forventninger desangående –herunder Landsklubbestyrelsens Arbejdsprogram for 2016
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om de to parters gensidige forventninger og
ønsker.
Under bestyrelsesmødet den 27. august besluttedes følgende projekter i Arbejdsprogram 2016.
Projekterne er senere blevet forelagt Hovedbestyrelsen, der ikke har haft bemærkninger til projekterne.







Undersøgelse af, hvor stort antallet af
tidsbegrænsede stillinger er, og hvilke
konsekvenser ansættelsesformen har;
undersøgelsesresultatet indgår i et TRmøde om såkaldt atypiske ansættelser
TR-møde angående det psykiske
arbejdsmiljø
Overenskomstdækning af selvejende
museer
Gennem medlemsmøder, arrangeret af
Sekretariatet og politisk understøttet, søges
der valgt TR på lokalmuseerne
TR-møde vedrørende ansættelses- og
arbejdsvilkårene for arkæologer på 30
museer med henblik på at forbedre
vilkårene for projektarkæologer

Det førstnævnte projekt om atypiske ansættelser
rejste senere en del budgetmæssige problemer, idet
omkostningerne ved såvel undersøgelse som møde
er ganske høje – alene mødet ville skulle
budgetlægges med 90.000 kr., hvortil ville komme
et betydeligt træk på sekretariatsressourcerne.
Under Bestyrelsens møde den 10. december 2015
besluttedes det derfor at opgive projektet, idet
Bestyrelsens budget for 2016 var blevet beskåret
med et beløb svarende til den anførte udgift på
90.000 kr.
Projektet vedrørende det psykiske arbejdsmiljø er
ikke nærmere beskrevet.
Projektet vedrørende overenskomstdækning af
selvejende museer er af ældre dato, men har
gennem de sidste par år kun resulteret i, at to
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enkelte politiske bestyrelser. Desuden er
håbet, at det giver bedre mulighed for
samarbejde på tværs af sektorer, fx om
udvalgte temaer og medlemsmøder. Et mål
er også synergi og bedre udnyttelse af
resurserne.
Kristina Laksáfoss Søgaard gjorde også
opmærksom på, at der er kommet nye
blanketter til rejseafregning for politisk
valgte, som bestyrelsesmedlemmerne bedes
benytte. I tvivlstilfælde kan sekretær Monica
Jørgensen besvare spørgsmål.
Hanne Veber spurgte til reglerne for
benyttelse af egen bil. Kristina Laksáfoss
Søgaard svarede, at principielt er der særlige
regler for medlemmer, der bor på steder med
komplicerede transportforhold. Men der
kommer en opdatering af reglerne på
området.
Bestyrelsen lægger vægt på, at tillidsrepræsentanterne har de samme konsulenter,
når de henvender sig fra gang til gang.
Lars Trap-Jensen spurgte til HB-referatets
omtale af den skepsis som universitetslærerne og professionshøjskolerne havde
gjort gældende vedrørende overflytning af
sekretariatsbetjeningen til Staben. Kristina
Laksáfoss Søgaard forklarede, at det var
besluttet, at netop de to områder var
underlagt særlige forhold, der gjorde det
nødvendigt med en betjening af konsulenter
med forankring i de pågældende fagområder,
hvorfor universitetslærerne og professionshøjskolerne fortsætter med den hidtidige
sekretariatsbetjening
Erik Alstrup oplyste, at planlægningen af
arkæologseminaret var ganske langt, dog
udestår det at få kontakter til de påtænkte
direktører. Det forventes at ske i nær
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museer har indgået en tilslutningsoverenskomst.
Under sit møde den 1. oktober 2015 besluttede
Bestyrelsen at koncentrere opmærksomheden om
17 museer, hvoraf tre – Frederiksbergmuseerne,
Kunstkonserveringen og Østfyns Museer – blev
udtaget som førsteprioriteter, mens de resterende
14 blev andenprioriteter, idet halvdelen efter det
oplyste følger den kommunale overenskomst (eller
dele heraf), den anden halvdel den statslige
overenskomst. Der er tale om følgende museer:

fremtid. Kristina Laksáfoss Søgaard
bekræftede at aftalen med faciliteringskonsulenten er på plads.
Anneli Fuchs bemærkede, at projektet vedr.
atypiske ansættelser ikke var blevet helt
opgivet, men alene var blevet opgivet i
2016. Det kan blive genoptaget på et senere
tidspunkt.
Vedr. overenskomstdækning blev det aftalt
at Sekretariatet leverer en oversigt over
status på næste LBFF-møde.

ARKEN
Designmuseet Danmark
Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup
Vedr. mindre, ikke-omkostningskrævende
Den Gamle By
projekter var der følgende bemærkninger fra
Kroppedal Museum
bestyrelsesmedlemmerne:
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune
Museerne i Brønderslev Kommune
 Hanne Veber spurgte til muligheden
Museet for Thy og Vester Hanherred
for uddybende information om
Museum Midtjylland
RUC-projektet vedr. atypiske
Ringkøbing-Skjern Museum
ansættelser. Kristina Laksáfoss
Skanderborg Museum
Søgaard forklarede, at projektet først
Vendsyssel Historiske Museum
er klar til præsentation i det sene
Vesthimmerlands Museum
forår og endelig færdigt til efteråret.
Østsjællands Museum
Til den tid er det bestemt relevant
for alle grupper i DM, også for
Landsklubbestyrelsen vil senere anmode SekretaLBFF. Hertil indvendte Hanne
riatet om en status for projektet.
Veber at vi burde inddrages til
dialog om, hvad projektgruppen
Det fjerde projekt om TR-hvervning indgår som
planlægger at gøre, så det kan
selvstændigt dagsordenspunkt nedenfor – pkt. 10.
koordineres med andre aktiviteter.
Det blev aftalt, at
Det femte projekt angående projektarkæologers
projektbeskrivelsen, der blev brugt
ansættelses- og arbejdsforhold er forholdsvis langt
som grundlag for HB-bevillingen af
planlægningsmæssigt. Arrangementet er tidsfæstprojektet, foruden en opfølgende
net til den 16. marts og lokaliseret i Odense.
beskrivelse fra DMs formand,
udsendes til bestyrelsen til
Til orientering og eventuel drøftelse.
orientering. Hanne Veber efterlyste i
tilknytning hertil en ajourføring af
De fire projekter alle i vekslende grad beslag på
Roskildeprojektet.
sekretariatsmæssige ressourcer, to endvidere på
 Anneli Fuchs foreslog en beregning
budgetmæssige ressourcer.
af konsekvenserne af den statslige
politik: Hvor mange DM-job
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Bestyrelsen bedes overveje, om den ønsker i gangsat mindre projekter, der ikke på samme måde er
omkostningskrævende. Sådanne projekter skal
være forholdsvis snævert afgrænset.
Til drøftelse.
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rammes af besparelserne? Erik
Alstrup mente, at forslaget var
relevant, men også svært at
gennemføre pga. problemerne med
at få adgang til tilstrækkeligt detaljerede og pålidelige data. Det er dyrt,
og data er af erfaring fejlbehæftede.
Kathrine Monsrud Ekelund
tilsluttede sig denne opfattelse.
Situationen er ikke nemmere på det
kommunale område.
Kent Laursen foreslog en
undersøgelse af efter- og
videreuddannelse: Hvilke tilbud
findes, hvordan vurderes deres
relevans, hvem får mulighederne
tilbudt. Erik Alstrup gjorde
opmærksom på, at det i givet fald
bliver nødvendigt at afgrænse
målgruppen. Det kunne fx være
museumsområdet.

Erik Alstrup henviste til bilag 10,2, der gør
status over hvervning af tillidsrepræsentanI foråret 2013 besluttede Bestyrelsen at igangsæt-te ter på lokalmuseer 2015. Erik Alstrup gjorde
et projekt angående valg af tillidsrepræsentan-ter
opmærksom på, at der i det udsendte bilag
på lokalmuseerne. Forud for og efter denne
var en fejl, idet der mangler en post i datababeslutning var gået et tidskrævende oprydningsar- sen på side 1: Museum nr. 18, Kroppedal, er
bejde i DMs medlemsdatabase, der ikke var ajour faldet ud.
med hensyn til de mange fusioner, der siden slutningen af 2006 havde fundet sted på området.
Kent Laursen kunne uddybe med oplysninger om Museum Midtjylland og fandt det
Ultimo januar 2014 vedtog Bestyrelsen en plan,
beklageligt, at der skulle gå 6 måneder før et
som omfattede 28 lokalmuseer. Disse museer var
nyt møde om dannelsen af en AC-klub
ordnet i tre prioriterede grupper med 14 førstekunne komme i stand. Om ansvaret ligger
prioriteter, fem andenprioriteter og ni tredjepriohos DM eller medlemmerne på Museet, er
teter. I tiden herefter er projektet blevet yderlige-re derimod uklart.
afgrænset, således at det nu omfatter 17 mu-seer.
Anneli Fuchs gjorde opmærksom på at PostDen seneste status for projektet daterer sig fra den og Telemuseet nu formentlig igen er aktivt,
21. september i form af et sekretariatsnotat.
idet en direktør er blevet ansat. Museet er
dog ikke nødvendigvis åbent for offentligTR-hvervningen på lokalmuseumsområdet
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Det fremgår af notatet, at der i projektperioden er
valgt fire tillidsrepræsentanter, og at der i september og de efterfølgende måneder var planlagt
medlemsmøder på syv museer ud af 17 mulige.

heden.

Bestyrelsen noterede sig, at Sekretariatet
fortsat arbejder på opgaverne med at få valgt
flere tillidsrepræsentanter på lokalmuseumsDet er med Sekretariatet aftalt, at der gøres sta-tus området, men hæftede sig dog ved, at
under LBFF-2016-1, den 14. januar.
antallet af hvervninger i forhold til projektets
varighed er ret begrænset. Hanne Veber
Til beslutning.
anførte, at antallet af atypisk ansatte på
området kan udgøre et problem for
Bilag 10,1: Sekretariatsnotat af 8. januar 2016 blev fremdriften i arbejdet.
eftersendt.
Bestyrelsen ser frem til en ny status for
Bilag 10,2: Notat af 9. januar 2016 vedrørende
arbejdet på bestyrelsesmødet i forbindelse
projektet hvervning af tillidsrepræsentanter på
med seminaret i juni.
lokalmuseumsområdet blev eftersendt.
Bilag 10,3: Sekretariatsnotat af 1. december 2015
blev omdelt.

11

Hovedbestyrelsens møde den 18. januar
Dagsordenen er ikke kendt for indeværende.
Bilag vil blive omdelt, såfremt de skønnes at være
relevante.

12

Dagsordenen drejer sig primært om
konstituering og andre formalia. Erik
Alstrup spurgte om Anders Johnsen var
interesseret i at fortsætte i UBVA, hvilket
Anders Johnsen kunne bekræfte. Hanne
Veber erklærede sig interesseret i at være
kontaktperson i den tværgående klub for
ledighedsberørte. Erik Christensen erklærede
sig interesseret i at være repræsenteret i de
øvrige HB-nedsatte udvalg, men selve
udpegningen finder næppe sted på mødet
den 18.

Ingen bemærkninger

Hovedbestyrelsens møde den 14. december
Spørgsmål og/eller kommentarer er velkomne.
Bilag 12,1: Referat af Hovedbestyrelsens møde
den 14. december 2015 vedlægges.

13

Typiske og principielle sager på LBFFs område Ingen bemærkninger
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Punktet omfatter følgende elementer:
- Henvendelser fra enkeltmedlemmer, fortrinsvis
angående barsel, forsknings- og projektansøgninger, tidsbegrænsede ansættelser, løntilskudsordningen, løn og psykisk arbejdsmiljø
- Henvendelser fra tillidsrepræsentanter, hovedsageligt angående spørgsmål om aftaler som
f.eks. principper for den lokale løndannelse
eller seniorordninger, der indgås mellem
tillidsrepræsentanten og arbejdsgiveren,
spørgsmål om afskedigelsessager, spørgsmål
om psykisk arbejdsmiljø og spørgsmål relateret
til ansættelsen i stillingsstrukturaftalernes
kategorier
- Tillægssager på det regionale, det kommunale,
det foreningsejede og det selvejende
museumsområde og på lokalarkivområdet
Punktet er ikke alene tænkt som relevant for
Sekretariatet, men kan også give anledning til
bemærkninger fra medlemmerne af Landsklubbestyrelsen.
Især er det væsentligt, at medlemmerne fortæller
om forhold, som Bestyrelsen bør engagere sig i,
eller som bør tages på i det digitale magasin DM
NATUR & KULTUR.
Til drøftelse.

14

Lars Trap-Jensen nævnte, at temaet om
arkæologseminaret er udsat til Nr. 2

DM NATUR & KULTUR
DM Natur & Kultur udkommer i 2016 med fire
numre således:
Nr. 1, mandag den 7. marts
Nr. 2, mandag den 2. maj
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Hanne Veber foreslog temaet atypiske
ansættelser i et nummer, ikke snævert for
arkæologer, men behandlet bredere. Hvad
vil det sige at være atypisk ansat? Kent
Laursen så gerne en mere teoretisk
afgrænsning af området, fx med inddragelse

DM

18. januar 2016

Forskning & Formidling
Bestyrelsen

REFERAT

Nr. 3, mandag den 26. september

af grader af prækarietet (udtrykket ifølge
Guy Standing). Anders Johnsen så helst
ikke, at der var for ensidigt fokus på
arkæologerne.

Nr. 4, mandag den 21. november

Det foreslås, at nr. 1 planlægges til at vedrøre
seminaret om projektarkæologerne; seminaret er
tidsfæstnet til den 16. marts 2015.
Forslag til temaet er velkomne.
Til beslutning.
Bilag 14,1: Referat af IU-2015-8, den 26. oktober
2015, vedlægges.
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-

Punkter til dagsordenen for LBFF-2016-2,
torsdag den 4. februar
-

Hovedbestyrelsens seminar og møde den
7.-8. februar 2016

-

-
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De hverv, som ikke blev fordelt
under indeværende møde (Kommunikationsudvalget og Sektorbestyrelsens Arbejdsmarkedsudvalg)
Besættelsen af udvalg under
Hovedbestyrelsen
Mødekalenderen 2016
Magisterbladet
Efter- og videreuddannelsesområdet - projektafgrænsning

a) Anders Johnsen kunne bekræfte, at de
tidligere annoncerede seks tillidsrepræsentanter nu er blevet officielt godkendt og
registreret på Rigshospitalet.

Meddelelser
a) De landsdækkende klubbestyrelser
b) Andre meddelelser

b) Der var ikke andre meddelelser.
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Ingen bemærkninger.

Eventuelt

Erik Alstrup

Lars Trap-Jensen
17. januar 2016

17. december 2016
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