Referat:
Bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen 17. januar 2020
Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C.
Tid og dato: 17.- 18. januar. Efterfulgt af møde med fagkonsulent Christian Vollmond.
Til stede er: Thomas Thomsen (TT), Kirsten Falkesgaard Slot (KS), Lene Wittrup (WI), Sine Camilla
Jensen (Si), Mads R. Hammer (MRH), Regina Ulf Christensen (RU), Jesper Østergaard (JØ)

1. Referent:
Jesper er referent
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden er godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidst
Referat er godkendt
4. Konstituering
Alle i bestyrelsen giver udtryk for ønsker i forbindelse med konstituering.
Vi opretter et kursusudvalg, hvor ideer og forslag til nye kurser. Kursusudvalg er de
medlemmer, der planlægger og gennemfører kurser. De indgår i samarbejde med
kursusansvarlig, hvis rolle og ansvar er det den organisatoriske gennemførsel af kurset
og kursernes budget.
Den nye bestyrelse diskuterer konstitueringen og har konstitueret sig på følgende måde:
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●
●
●
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Formand: TT.
Næstformand: KS
Redaktør: Si
Anmelderredaktør: JØ
Menige medlemmer af redaktionen: JØ, MRH, RU, WI, TT
Kasserer: KS
Pædagogisk samarbejdsudvalg (PS): MRH
Fællesudvalg: MRH
Fagligt forum: TT
EFTRE og Skandinavisk samarbejde: WI

●
●
●
●

Den ansvarlige for kontakt til universiteterne: Kontakt til AU: JØ og RU; Kontakt
til SDU: KS; kontakt til KU: WI
Kommunikationsansvarlig: Si og WI
Kursusansvarlig: KS
Kursusudvalg: MRH, RU, WI, TT

5. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder (datoer, steder og dagsorden til det
førstkommende.
●

●
●

Arbejdsmøde: 29-30/3 i Skanderborg. Vi mødes til frokost kl 13.00 i
Skanderborg og slutter mandag til frokost - KS kontakter vandrehjemmet og
sender invitation ud til bestyrelsen.
Generalforsamlings- og kursusmøde: 30/9 om aftenen: bestyrelsesmøde; 12/10: kursus. Begge dele foregår på Christiansminde.
Eventuelle behov for flere møder aftales på mødet i marts

6. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
●
●

●
●

TT informerer om diverse henvendelser, herunder Østpunjab kulturforening,
medlemmer om ind- og udmeldelser, m.m.
Der er skrevet til Dixon, at der er ændringer i forbindelse med ind- og
udmeldelser på hjemmeside. Alle fremtidige henvendelser skal ske til
rel@sekr.dk. Ved henvendelse til bestyrelse, bør der henvises til hjemmesiden
eller “Dit Sekretariat”
TT skulle have været til møde på AU som deltager i aftagerpanelet. Mødet blev
flyttet til foråret.
KS har talt og skrevet med SKAT om, hvorvidt medlemskontingent til foreningen
er fradragsberettiget. Det er kontingent ikke, og derfor skal vi have meldt ud til
medlemmer, at kontingent ikke kan trækkes fra - i næste “nyt fra bestyrelsen”.
Det bliver afmeldt i Erhvervsstyrelsen

7. Økonomi
7.1. KS fremlægger regnskab. Regnskabet er godkendt. Bestyrelsen indstiller til
uændret kontingent, hvilket skal godkendes på generalforsamling.
7.2. Ny samarbejdspartner: Dit sekretariat overtog pr 1. januar regnskab og bogføring.
Overdragelsen er forløbet planmæssig. Foreningens arkiv er sendt til Dit
Sekretariat i Viborg, hvor formanden henter det. Arkivet gennemgås til
arbejdsmøde i marts. Bladarkivet vil fremover stå hos den til hver tid siddende
formand. Regnskabsarkivet vil fremover stå hos den til hver tid siddende kasserer
8. Bladet
2020/1 er i gang og artiklerne om kognitionsforskning er på vej. 2020/2 mangler stadig
nogle bidrag. 2020/3 bliver et særnummer om østlige religioner ud fra kurset på
Gomde. 2020/4 kunne blive mere KS-egnet

9. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
9.1. PS (KS): Der har ikke været møder. Næste møde er i København tirsdag den 31.
marts
9.2. Fagligt Forum (TT har været til møde): TT var til møde i oktober. Det handlede om
innovation i gymnasiet. Bagefter var der møde i Fagligt Forum for religion.
9.3. Samarbejde med universiteterne LW. KS. JØ: Ingen møder, men løbende kontakt
9.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde (LW): Der har været et bestyrelsesmøde i
Danmark, hvor WI var tilstede. Der bliver fulgt op på, at der skal være gode forslag
til kontakter til religionslærere i andre lande, som kan bruges i forbindelse med
studieture.
9.5. Fællesmødet. Formanden drøfter med de to andre formænd om, hvordan det
fremtidige samarbejde skal foregå. Bestyrelsen foreslår et mere praksisnært
samarbejde, hvor vi hører om hinandens arbejde med undervisning i religion på
skolerne.
10. Efteruddannelse
10.1.
Endagskurser: LW om KS-kursus: Det kører planmæssigt: Der arbejdes på at
kontakte forskellige oplægsholdere? Vi prøver at finde en fredag eller mandag i
løbet af vinteren 2020/2021 i København
10.2.
Flerdagskurser: Generalforsamlingskursus. (Tema: 4. emne): der arbejdes på
følgende mener: dyr og etik, sport og religion, ritual og kognition, Wicca, satanisme
og religionsfilosofi? En ide til efterårskurset 2021 kunne være centreret omkring
islam. RU arbejder videre med dette kursus
10.3.
Rejsekurser (Nepal): intet nyt. Det bliver en god tur ...
10.3.1. FIP i Religion (24/2 på Gefion Gymnasium og 25/2 på Aarhus Akademi): TT og
RU deltager
10.3.2. FIP i KS (1/4 på Gefion Gymnasium og 2/4 på Viby Gymnasium): Der er vi ikke
med
11. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
Emner, som skal med: Konstituering, SKAT, velkommen til nye medlemmer, næste kurser,
vintereksaminer på HF (og de fylder mere og mere) og måske er der nogen, som vil dele
deres erfaringer?
12. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
●
●

●

Hjemmesiden
Kurser:
○ Hasseris
○ Generalforsamlingskursus
○ KS-kursus
Fagdidaktisk udgivelse

13. Eventuelt (Fagdidaktisk udgivelse)

Det blev diskuteret, om vi skal give medlemmer mulighed for at søge penge til deltagelse i
konferencer i udlandet - umiddelbart er vi skeptiske, da det bør være skolerne, der dækker
udgifter til lærernes efteruddannelse.
Vi diskuterer samarbejdet med FALS og folkene i Hasseris
Fagdidaktiske udgivelse bliver diskuteret:
●
●
●

I hvilket format skal det udgives: som særnummer i Religion, bog, …?
Det kunne blive et punkt ved næste generalforsamling
Bestyrelsen godkender, at en del af pengene bruges til udgivelsen, så den kan gives til
medlemmer - det skal tages op på generalforsamling

Eksamensvideo: RU skriver til Restudy

