20. september 2017

REFERAT AF
LBFF bestyrelsesmøde
torsdag 14. september 2017
Kl. 14:00 – 18:00
Dansk Magisterforening, DM Mødelokale 3 – 4. sal, Peter Bangs Vej 30, 2000 F
Deltagere
Erik S. Christensen, Kent Laursen (til kl. 17.20 under behandlingen af pkt. 13), Anders Holten Johnsen, Lars
Trap-Jensen, Hugo Hvid Sørensen, Kell Sønnichsen, Kathrine Monsrud Ekelund, Hanne Margrethe Veber

Fra sekretariatet
Øjvind Vilsholm

Dagsorden
1

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
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Godkendelse af referat af Forskning og Formidlings møde 17.06.2017
Bilag 2.1: Referat af Forskning og Formidlings møde den 17. juni 2017
Referatet blev godkendt.

Til orientering og drøftelse
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Hovedbestyrelsens møde 18.09.2017 v/Erik S. Christensen
3.1 Førstebehandlingen af DMs budget for 2018 herunder nyt om medlemsprognosen for 2018 samt
orientering fra økonomimødet i DM Viden 08.09.2017
3.2 Politikpapir om fleksibel arbejdstid
Erik Christensen fortalte, at DM’s budgetsituation pt. ser ud til at være uændret. Der bliver til
gengæld ændringer i processen fremover, sådan at sektorer og landsklubber skal fremsætte ønsker,
der går ud over rammen, på et noget tidligere tidspunkt.

Erik Christensen fortalte fra mødet i DM Viden, at landsklubbens budget var gledet glat igennem. På
et tidspunkt skal der ses nærmere på frikøb, hvor professionshøjskolerne ligger højere end de øvrige
landsklubber.
Erik Christensen fandt det ærgerligt, at fleksibel arbejdstid oversælges af arbejdsgiverne i en grad,
der gør det nødvendigt, at DM skal lave et papir, der advarer imod fleksibel arbejdstid. Hugo Hvid
Sørensen bemærkede, at det jo var jo sådan det er på arbejdsmarkedet. Så arbejdsgiverne er på den
måde blot med til at sikre, at fagforeningerne stadig har en vigtig rolle at spille.
Hanne Veber påpegede, at fleksisbel arbejdstid jo kan være med til at skabe nye arbejdspladser, hvis
mange vælger at gå ned i tid. Flere var i princippet enige, men stillede sig tvivlende overfor, om det
vil have nogen særlig effekt inden for landsklubbens område, hvor de fleste jo har så specialiserede
opgaver, at der ikke kan samles opgaver sammen, som en enkelt person kan bestride.

Til beslutning
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Aktivitets- og arbejdsplan for landsklubben samt budget for 2018
Status på budget 2018 samt videre planlægning af landsklubbens aktiviteter. Der skal udarbejdes
projektbeskrivelser for landsklubbens fire aktiviteter.
1. Overenskomstdækning på museumsområdet
2. Undersøgelse af brugen af Tenure track i ABM-stillingsstrukturen
3. Medlemsundersøgelse blandt de ansatte på museumsområdet
4. Skabe kontakt til ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser
Fra DMs arbejdsplan 2017:
5.1.3.3 Øget TR-dækning på det statsanerkendte museumsområde
Målet er at øge antallet af tillidsrepræsentanter på det statsanerkendte museumsområde. Konkret er
det ambitionen, at der aftales tiltrædelsesoverenskomster for en 8 – 10 statsanerkendte museer.
Kent Laursen og Hugo Hvid Sørensen forbereder en nærmere beskrivelse af medlemsundersøgelsen
blandt de ansatte på museumsområdet.
Kell Sønnichsen og Erik S. Christensen forbereder en nærmere beskrivelse af aktiviteten med at skabe
kontakt til ikke-overenskomstdækkede arbejdspladser.
Bilag 4.1: Udkast til aktivitets- og arbejdsplan for DM Viden

Erik Christensen fortalte, at det var hans idé at sætte et projekt på dagsordenen, der skal sætte fokus
på landsklubbens naturvidenskabelige scient.’er.
Katrine Monsrud er tovholder på at skrive 4-5 linjer til arbejdsplanen om overenskomstdækning på
museumsområdet.
Øjvind Vilsholm skriver udkast til beskrivelsen af undersøgelse af brugen af Tenure track i ABM-

stillingsstrukturen.
Erik Christensen sørger for en kort beskrivelse af aktiviteten, der handler om at skabe kontakt til ikkeoverenskomstdækkede arbejdspladser.
Kent Laursen og Hugo Hvid Sørensen påtog sig at skrive 4-5 linjer til arbejdsplanen om
medlemsundersøgelsen blandt de ansatte på museumsområdet.
Keld Sønnichsen laver beskrivelse af aktiviteten, der handler om opprioritering af scient.’erne inden
for Forskning & Formidlings område.
Beskrivelserne skal være klar senest d. 22. september og sendes til Erik Christensen og Øjvind
Vilsholm.
Kell Sønnichsen gjorde opmærksom på, at der var en fejl i den samlede oversigt på s. 7, hvor
landsklubbens budget i hhv. 2017 og 2018 angives til 662.000 og 632.000. Det samlede budget i 2017
var 693.000 kr. og det skal det således også være i 2018. (Efter mødet er der kommet den afklaring,
at det oprindelige budget 2017 ganske rigtigt var på 693.000, men da det er besluttet, at fjerne
udgifterne til Forskerforum fra DM Videns budget, så fjernes 31.000 kr. fra LBFF’s budget, hvorfor det
korrekte rammebeløb for 2018 er 662.000 kr., ref. bem.)
Det blev desuden vedtaget at lægge et arbejdsmøde/arbejdsseminar ind i budgettet for 2018.
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Hvordan tilgodeser vi de naturvidenskabelige medlemmer af klubben?
Vi skal alvorligt prøve at styrke scient.-profilen i landsklubben. Der må meget gerne komme konkrete
forslag til, hvordan vi knytter scient.’erne op til klubarbejdet.
Erik Christensen fortalte, at han efter en samtale med formanden for universitetslærerklubben
mener, at det måske vil være en ide igen at drøfte fordelingen af de gamle
sektorforskningsinstitutioner, som blev overført i forbindelse med en reform af
forskningsinstitutioner og universiteter.
Kell Sønnichsen og Anders Johnsen fortalte, at de ikke oplevede noget særligt behov for at gøre
noget for scient.’erne i relation til fastholdelse inden for hhv. TEK-NAT og SUND.
Anders Johnsen bebudede i den anledning, at han i 2018 vil sørge for at arrangere et TR-møde for
tillidsrepræsentanterne inden for SUND’s område.
Kell Sønnichsen samler tråden som aftalt under pkt. 4.
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Overvejelser om intern kommunikationsplan, sådan at alle er orienteret mellem møderne
Ønsker bestyrelsen at modtage dagsordener fra DM Viden og HB, så snart de foreligger? Og hvad
med udvalgsdagsordener til FU, OK, APU og AMU?
En anden mulighed er et lille nyhedsbrev en gang om ugen eller med større mellemrum?
Erik Christensen fortalte, at han havde sat punktet på dagsorden for lige at få en

forventningsafstemning i forhold til, hvor meget og hvordan han skulle holdes bestyrelsen orienteret.
Anders Johnsen ville blive meget glad for en mail med et destilat af, hvad der er interessant. Kell
Sønnichsen tilsluttede sig.
Kell Sønnichsen og Hanne Veber var desuden interesseret i at modtage dagsordner og referater fra
f.eks. arbejdspladsudvalget. Hugo Hvid Sørensen tilsluttede sig og foreslog, at filerne blev lagt i at
offentligt tilgængeligt filkartotek. Hugo bad desuden om, at det tydeligt fremgår af mails, hvad der
ønskes tilbagemelding på, eller om indholdet er til orientering.
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DM Viden’s arbejdsmarkedsudvalg
Udpegning af medlemmer.
Kent Laursen og Hugo Hvid Sørensen meldte sig. Erik Christensen sørger for at sende udvalgets
kommissorium til Kent og Hugo.
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Kontakt til Organisationen af Danske Museer (ODM)
Formanden for den landsdækkende klub for KULTUR & SAMFUND overvejer at tage kontakt til ODM
for at drøfte et tættere samarbejde.
Landsklubbestyrelsen er velkommen til at kommentere dette.
Hugo Hvid Sørensen og Kent Laursen mente begge, at det var en god idé at tage kontakt til ODM.
Kent bemærkede, at man skulle være opmærksom på, at ODM er drevet af ledere, og at det ikke er
på alle områder, at DM og ODM har fælles interesser.
Lars Trap Jensen bakkede op.
Katrine Monsrud fik mandat til at tage kontakt til ODM, og bestyrelsen for Kultur og Samfund.

Til orientering og beslutning
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Status på TR-hvervning på museumsområdet
Landsklubbestyrelsen bad på mødet i juni om en fornyet status på projektet om TR-hvervning på
museumsområdet. Gerne med besøg af projektlederen.
Status er, at projektet er overgået til en anden projektleder, da den hidtidige projektleder er gået
på barsel. Umiddelbart ser det ud til, at listen over de museer, der indgår i projektet skal revideres,
da ikke alle museerne opfylder kravet om mindst fem ansatte akademikere for at kunne vælge en TR.
Den aktuelle projektleder (Finn Dahlslund Pedersen) kan desværre ikke deltage på bestyrelsesmødet,
da han underviser på TR-kursus i Middelfart samme dag. Sekretariatet foreslår derfor, at bestyrelsen
vælger en følgegruppe, som kan mødes med Finn Dahlslund Pedersen i uge 38 eller snarest muligt
derefter.
Bilag 9.1: Afrapportering til LBFF, 17.06.2017

Øjvind Vilsholm fortalte
Kent Laursen takkede for redegørelsen.
Hugo Hvid Sørensen ville orientere om projektet på næste møde i TR-netværket.

Kent Laursen og Hugo Hvid Sørensen blev valg til følgegruppen.
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Nyt fra kommunikationsudvalget
Planer om indhold i de kommende numre af DM NATUR & KULTUR
•
•

Kommunikationsudvalget mødes lige inden LBFFs møde
Bestyrelsen bedes drøfte indholdet i de kommende numre af DM NATUR & KULTUR

Lars Trap Jensen fortalte, at han var blevet valgt som formand for kommunikationsudvalget.
Temaet for det nyeste nummer er karriereplanlægning.
Lars Trap Jensen opfordrede til, at bestyrelsesmedlemmerne sender fotos fra deres arbejdsplads.
Især fotos af kvinder, der arbejder, savnes…
Forslag til temaer til kommende numre er meget velkomne.
Kell Sønnichsen foreslog, at man skelede til aktivitetsoversigten i aktivitets- og arbejdsplanen
herunder scient.-satsningen.

Til orienteering
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TR-netværksmødet på Museum Vestsjælland den 21. september 2017
Hugo Hvid Sørensen fortalte, at mødet er lagt om i forhold til tidligere, så der også er plads til
gruppearbejde.
Der bliver bla. oplæg om arbejdsmiljø.
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DM Viden’s møde 08.09.2017
Bilag 12.1: Dagsorden til DM Viden’s møde den 8. september 2017
Hovedindholdet i mødet var budget 2018, som er refereret ovenfor under pkt. 4.
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OK18
Der er møde i overenskomstudvalget torsdag den 14. september 2017 inden LBFFs møde.
Erik Christensen fortalte, at der 6. november er overblik over, hvordan Akademikerne samlede

kravliste kommer til at se ud. Og det er ud fra den liste, at DM afgør, om man vil afgive sin
forhandlingsret til Akademikerne på det grundlag. Det ser ud til, at DM får de fleste af sine krav med
på den samlede kravliste.
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Orientering omkring korrespondancen ”Farvel til regionerne”
Øjvind Vilsholm fortalte kort, at DM’s pressefolk var faldet over en debat om, hvorvidt regionerne
skal nedlægges, hvilket havde fået Overlægeforeningen til at melde ud, at de frygtede for de
forskningsmidler, der bla. ligger på Hospitalerne.
Anders Johnsen så ikke den store grund til at frygte for de forskningsmidler, da de alligevel kommer
fra staten. DM’s presseafdeling besluttede på den baggrund, at DM ikke skulle blande sig i debatten.
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Meddelelser
Hugo Hvid Sørensen fortalte, at Kulturministeren har nedstat to to-mandstænketanke, der skal
komme med udspil til en ny organisering af museumsområdet.
Øjvind Vilsholm fortalte, at der i sekretariatet i øjeblikket arbejdes på et udspil til, hvordan DM kan
markere sig mere på kulturområdet.
Øjvind fortalte desuden, at Camilla Gregersen planlægger en besøgsrunde på en række museer, hvor
hun skal mødes med både ledelse af medarbejdere.
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Eventuelt
Ingen bemærkninger.
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Punkter til næste møde onsdag den 22. november 2017
-

Mødeplan for 2018
Planlægning af arbejdsmøde/-seminar forår 2018
OK 18

-

Møde med den nye forhandlingschef (januar)

Lars Trap Jensen meddelte, at han desværre ikke kunne deltage i mødet d. 22. november.
Bestyrelsen besluttede at aflyse det planlagte møde d. 7. december. Mødes d. 22. november
afsluttes derfor med den årlige julemiddag på restaurant et sted i København.

Mødet sluttede kl. 18.00
Øjvind Vilsholm, 20. september 2017

