Nyt fra bestyrelsen
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Det ekstraordinære ved vores kommende generalforsamling er, at den ikke kommer til at ligge
mellem d. 15. september og 15. november, som den ellers skal gøre ifølge vores vedtægter (§5, stk.
1). Den kommer nemlig til at ligge i forlængelse af kurset ”Religionsundervisning med PEP”, og altså d.
7. september. Det var der, vi kunne få plads på Hotel Christiansminde, hvor vi også holdt
generalforsamlingskursus forrige år – og mon ikke også denne lille overtrædelse vil blive mødt med
forståelse?

Forslag til vedtægtsændringer
På generalforsamlingen vil bestyrelsen forslå nogle større og mindre ændringer i vores vedtægter –
f.eks. at de omtalte datoer fjernes, så vi ikke igen kommer til at overtræde vores egne vedtægter.
Her er en liste over de ændringer, vi kommer til at foreslå, så man på forhånd kan orientere sig i dem
og kontakte os, hvis der er noget, man er uenig i. Ændringsforslagene står med grøn skrift, og vores
begrundelser/kommentarer står med lilla og i kursiv.
• § 5 stk. 1: Formuleringen ”Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i perioden mellem 15.
september og 15. november” ændres til ” Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i
efterårssemesteret”.
• Begrundelsen er allerede anført ovenfor.
• § 5 stk. 2: Slette bekendtgørelse i GL – ændre til ’relevante medier’.
• Begrundelse: GL trykker ikke længere denne form for meddelelser.
• § 6 stk. 3: slette ’og sekretær’
• Begrundelse: Vi har udliciteret opgaverne i sekretærposten, så de varetages af vores ansatte revisor.
Vi konstituerer os derfor ikke længere med en sekretær.
• § 6 stk. 7: Bortfalder
• Begrundelse: Denne § handler om regionalsekretærerne, og som jeg har skrevet om tidligere på
denne plads, ønsker vi i bestyrelsen at fjerne denne funktion, da der reelt ikke ligger nogen
arbejdsopgaver her længere. Det at foreslå eller ligefrem arrangere regionale kurser er noget, alle
medlemmer kan.

• §6 stk. 9: slet GIRO-konto
• Begrundelsen giver vist sig selv her – tiden er løbet fra formuleringen.
• § 10 bortfalder
• Begrundelse: Den er midlertidig.
Desuden er der et ønske i bestyrelsen om at følgende indskrives i vedtægterne:
• Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit. Dog udbetales der årligt et engangsbeløb: 2350 kr. skattefri
godtgørelse til telefon mm.
Bestyrelsesarbejdet er principielt ulønnet, men vi har indtil nu fået 1000 kr. i ’telefonpenge’ hvert år (til
dækning af div. uspecificerede udgifter). Bestyrelsen har desuden siden 2014 fået et mindre beløb
svarende til det beløb, vi fik tildelt fra Tips- og Lottomidlerne, fordelt efter tidsregistrering. Da vi ikke
længere modtager dette tilskud, bortfalder også vores honorering. Vi foreslår derfor, at det faste
beløb til alle bestyrelsesmedlemmer hæves fra 1000 kr. til 2350 kr., jf. Retsinformation fra Staten:
Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til
frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed,
ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige ulønnede medhjælpere § 3. Der kan udbetales
godtgørelse til dækning af udgifter til telefonsamtaler og internetforbrug med indtil 2.350 kr. pr. år.
Desuden besluttede vi på sidste bestyrelsesmøde, at vi bør være mere tydelige ang. bestyrelsens brug
af foreningens penge til kørsel til møder, forplejning, deltagelse i kurser, m.v. Formanden vil
udarbejde en procedurebeskrivelse, der skal forelægges generalforsamlingen, og hovedpunkterne vil
være:
- Til bestyrelsesmøder og andet i foreningens regi eller interesse må man tage toget (dog ikke på 1.
klasse), tage fly, hvis det ikke er betydeligt dyrere end tog, eller man må køre i egen bil. Foreningens
bestyrelse tilstræber, at bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer hele landet geografisk, og vi
tilstræber at lægge bestyrelses- møder i forskellige dele af landet hver gang. Foreningens medlemmer
bruger hurtigt 7 – 14 arbejdsdage i løbet af et skoleår på bestyrelsesmøder, møder med
universiteterne, ministeriet og andre samarbejdsparter, og i den forbindelse er netop valgfri og
fleksibel transport en væsentlig faktor for vores tilstedeværelse og mulighed for deltagelse for
samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- I forbindelse med bestyrelsesmøder er det almindeligt, at vi spiser morgen- mad/frokost og evt.
aftensmad sammen på foreningens regning. (Begrundelse: Vi skal naturligvis have noget at spise, når
vores møder typisk er på 5-6 timer. Ofte vil folk ikke have tid til at gå ud og spise efter møderne, da
man skal hjem og passe sit arbejde, men er der overskud og tid, er det vigtigt at kunne spise også et
aftensmåltid sammen bagefter, for at styrke det sociale i bestyrelsesgruppen).

- Bestyrelsesmedlemmer kan vederlagsfrit deltage i foreningens kurser, hvis de ikke er overtegnede,
så man tager en plads fra en betalende deltager. (Begrundelsen er dobbelt: Dels er dette en lille ekstra
’betaling’ for vores arbejde, dels er det ikke alle skoler, der giver sine ansatte lov til at deltage i
flerdagskurser/kurser langt væk fra skolen; dette kan bl.a. betyde, at bestyrelsens medlemmer kan
blive afskåret fra at deltage i f.eks. generalforsamlingskurserne, hvilket naturligvis er uheldigt).

Valg
I forbindelse med generalforsamlingen vil det kommende valg også blive annonceret. Det finder sted i
november, og der du interesseret i at stille op, skal du kontakte undertegnede (min mailadresse står
bagerst i bladet og på vores hjemmeside).
I forbindelse med vedtægtsændringsforslagene drøftede vi også, om vi skulle ændre valgproceduren,
så der igen kun blev valg hvert andet år, men vi har valgt at fortsætte med årlige valg, så kun
halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år; dette skyldes, at vi nogle gange har oplevet, at næsten
hele bestyrelsen gik af samtidig, hvilket naturligvis er uheldigt.
Desuden fastholder vi de elektroniske valg via hjemmesiden til trods for den lave valgdeltagelse. Hvis
vi ændrer valgproceduren til f.eks. at foregå til generalforsamlingen, som det sker i andre faglige
foreninger, kræver det, at folk faktisk får lov at komme på disse kurser, hvilket mange skoler
efterhånden ikke giver lov til, eller et stor arbejde med at indsamle fuldmagter, hvilket nok ikke
ligefrem vil højne valgdeltagelsen.

Annoncepolitik
Vi har længe hånderet annoncer her i bladet, men da det er relativt nyt for os også at håndtere en
hjemmeside og en Facebookside, har vi diskuteret annoncepolitik. Vi vil generelt gerne hjælpe vores
medlemmer med at holde sig orienterede om emner/arrangementer, der kan være af faglig interesse,
så hvis nogen ønsker at reklamere for noget relevant, kan man gøre det både i bladet og på
Facebooksiden. Vi forbeholder os dog ret til ikke at bringe annoncer, vi finder irrelevante og annoncer
for kurser, der kolliderer med vores egne.
Generelt bruger vi i bladet tommelfingerreglen ’gratis for gratis – penge for arrangementer, der koster
noget’.
Til Facebooksiden tilføjes en orientering: Hvis du har et arrangement, som du mener kunne have
interesse for religionslærerforeningens medlemmer, skal du sende en mail til
thomas.oe.thomsen33@gmail.com. Vi ser på materialet og hvis vi finder det relevant, så lægger vi det
ud. Vi forbeholder os ret til at afvise indlæg, hvis vi finder, at de er i direkte konkurrence med
foreningens egne arrangementer af enhver art eller hvis de er irrelevante.

EMU’en
Da vi har fået vores egen hjemmeside, har vi besluttet at bruge vores kræfter på opdatering af denne,
og dermed at neddrosle aktiviteterne på foreningens hjemmeside på EMU’en. Vi vil opfordre til, at
man går ind på www.religionslærerforening.dk og registrerer sig som bruger, for så får man adgang
til bladets artikler online.

FIP forever
Endelig vil vi gerne slutte af med at takke fagkonsulent Christian Volmond for et fint samarbejde i
forbindelse med årets FIP-kurser. Det er dejligt, at den faglige forening får lov til at bidrage i arbejdet
med disse, så vi bliver samarbejdspartnere og ikke konkurrenter på kursusfronten. Vi håber, de der
deltog, var tilfredse – og at man sender en mail, hvis man har en idé til et kommende kursus.
På bestyrelsens vegne, Signe Elise Bro

