Referat bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen
Sted: Religionspædagogisk Center, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C.
Tid og dato: 15. januar kl. 10.30-18.
0. Tilstede: Birgit Andersen (BA), Gunnar Lundgaard (GU), Kirsten Falkesgaard Slot (KS)Peter
Jensen (PJ), Signe Elise Bro (SB) og Sine Camilla Jensen (SI)
Fraværende med afbud: Stine Svalgaard Larsen (SL)

1. Referent: Gunnar
2. Godkendelse af dagsorden
Ang. Punkt 10 skal vi have et særligt underpunkt: 10. b. Godkendelse af tidsregnskab.
3. Godkendelse af referat fra sidst:
http://www.emu.dk/sites/default/files/Referat%20af%20bestyrelsesm%C3%B8de%2013.11.15.
pdf
Det referat, der er lagt på EMU ‘en blev endeligt godkendt.
4. Meddelelser fra formand, næstformand og andre.
Bestyrelsen udtrykker bekymring over, at regeringens 5 % nedskæringer på
ungdomsuddannelserne i 2016 medfører så stor en arbejdsintensivering, at det stiller
spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er muligt at få fri og at få overskud til arbejdet i
faglige foreninger fremover. Vi ihukommer dette i de følgende punkter.
5. Konstituering
Først havde vi en runde, hvor alle bestyrelsesmedlemmer fremlagde deres ønsker til opgaver i
det kommende år. Dernæst konstituerede bestyrelsen sig som følger:
SB: Formand og fagligt forum, kontakt til universiteterne, valgudvalg, særlig rådgiver for
bladredaktionen.
KF: Næstformand og kursusansvarlig, menigt medlem af redaktionen uden
korrekturforpligtelser.
SI: Redaktør
GU: Sekretær og kasserer, fællesudvalget.
PJ: PS og bestyrelsens EFTRE kontakt til Elisabeth Faber, menigt medlem af redaktionen med
korrekturforpligtelser.
BA: Anmelderredaktør og ansvarlig for regionalsekretærer.
SL: Kommunikationsansvarlig, redaktion af EMU siderne samt oprettelse af
Religionslærerforeningens nye hjemmeside, ansvarlig for kontakt til IT-leverandør, herunder
valgudvalget (sammen med formanden.)
Derudover tager vi opgaver ad hoc, fx kurser.

6. Vedtagelse af forretningsorden og diskussion om hensigtsmæssig kommunikation i
bestyrelsen
Bestyrelsen vedtog den fra 7/9 2015 gældende forretningsorden med følgende tilføjelser:
Nyt punkt: 4.k Kommunikationsansvarlig
Nyt punkt: 4.l Valgudvalg
Punkt 7 sidste punktum: ”Det oploadede referat godkendes endeligt af bestyrelsen på næste møde”
Nyt punkt: 8 Kommunikation i bestyrelsen
a. Skriv eksplicit, når du skriver til orientering eller tænker højt og ikke vil have øjeblikkeligt svar.
b. Skrive eksplicit, hvis man har noget konkret, man vil have svar på inden en deadline.
c. Svar inden 72 timer, skriv om du ikke har nogen mening om hint punkt, eller at du vil svare på et
senere angivet tidspunkt.
d. Skift om muligt emnet på mails, så det passer til indhold.
e. Derudover overvejes et nyt kommunikationssystem til redaktionen.
Når SB har fået brevpapir med logo sender hun en renskrevet udgave rundt underskrevet
”Således vedtaget på det konstituerende bestyrelsesmøde 15.01.2016.”

7. Foreningens administration fremover
Intet nyt: GL undersøger mulighederne.
8. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder
- Forårsmøde: søndag den 10. april kl. 11 til mandag den 11. april kl. 13. Der er afsøgt
muligheder for ophold på Danhostel Århus + prisbillige hoteller, men at det ikke har været
muligt, at få disse steder. KF har mandat til at finde et egnet sted, fx et Danhostel i
Skanderborg, Horses eller en anden by med intercitytog.
- KF bestiller værelser til bestyrelsesmøde onsdag 14/9 fra 11.00 i Svendborg.
- Generalforsamlingskursus 15/9-16/9 i Svendborg med generalforsamling 15/9 om aftenen.
- Der planlægges ikke flere ordinære møder i 2016.
9. Ministerens henvendelse
Vi glæder os over, at Undervisningsministeren har henvendt sig direkte til foreningens formand,
og vi vil forsøge at få formanden med. Derudover lægger formanden ministerhenvendelsen på
vores Facebook, hvor vi opfordrer medlemmer til at søge. KF har indsamlet stof til en fælles
ansøgning, som hun rundsendte, og som formanden vil færdigformulere.
10. Økonomi (GU)
a. Kassereren gennemgik det foreløbige regnskab for 2015, som udviser et overskud på ca.
40.000.
b. Medlemsstatus er 638 alm.129 ½ pris og 47 abonnementer, alt sendes bladet til 814
Bestyrelsen godkendte den af medlemmer indsendte tidsregistrering med følgende timetal:
SB: 82 timer
KF: 75
SI: 78
BI: 31
PE: 41
SL: 49

GL: 67
Da det er udregnet med samme procedure som de to foregående år, regner vi med, at denne
procedure er knæsat og forlægger ikke tallene for revisorerne før udbetaling.
11. Nye revisorer
I en force majeures situation hvor revisorerne på sidste generalforsamling kun stillede op for ét
år, vælger bestyrelsen som revisorer Trine Ryhave, Ribe Katedralskole og Elisabeth Faber
Ålborg Katedralskole, der formelt skal godkendes på næste generalforsamling for regnskabsåret
2015 samt den næste valgperiode.
12. Bladet (SJ)
SI Orienterer om kommende numre. Derefter lagde redaktøren op til diskussion med
overvejelser om:
Hvordan opdyrke rubrikken kollega til kollega?
Hvordan få foretaget oversættelser?
Hvordan smartere intern kommunikation, fx en konferenceplatform Google Docs?
Hvordan afgrænse området for anmeldelser?

13. Hjemmeside (SL)
Punktet udgår, men der arbejdes videre på basis af beslutningen fra novembermødet.
14. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
14.1.
PS (PJ) Peter orienterede om dagsordenen til PS-mødet 28-januar 2016, og vi gav
input til mødet.
14.2.
Fagligt Forum (SB) Religionslærerforeningens bestyrelse håber, der snart bliver
indkaldt til møde i Fagligt Forum, efter at vi har fået ny minister.
14.3.
Samarbejde med universiteterne (SB)
Intet større nyt.
14.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde (SB)
PJ tager kontakt til EF og informerer om, at han er bestyrelsens kontaktperson og har mandat til
at få skrevet det, der skal skrives fra bestyrelsen, hvad enten han eller EF gør det.
14.5.
Fællesudvalget (GU) GU repræsenter foreningen på Fællesudvalgets todages møde
tirsdag 1. marts – onsdag 2. marts i Odense
14.6.
FIP-konferencen (KF) KF har været til FIP-konference i KS, der lignede
konferencerne med andre fag.
15. Efteruddannelsessituationen
15.1.
Internatkurser: Kursus om samtidsreligion april 2017, men det kan måske køre som
to endagskurser i hver sin landsdel i efteråret 2017.
15.2.
Generalforsamlingskursus (KF + BA): Generalforsamlingskursus 15.-16.
september: ”Hvad der rykker” med folk fra alle tre universiteter.
15.3.
KS-kurset: SJ skriver til SL vedr. anmeldelse af kurset til blad nr. 2.
15.4.
Regionalkurser: Få fat i nogen til tre roadshows efter udviklingskurset ” Skriftlighed
i religion” 15-16 marts.

15.5.
Udviklingskurser: Skriftlighed i religion (KF + BA) 15.-16. marts. SRP,
projektopgave og SSO prioriteres. Der er lavet et godt og tæt program, hvor fagkonsulenten
medvirker. Det afsluttes med et oplæg til tre roadshows i efteråret 2016 og små artikler til
bladet. Kurset vil blive dyrere end budgetteret og bevilget i forhold til ministeriet.
Religionslærerforeningen underskudsdækker inden for en ramme af 20.000. Vi afklarer
nærmere med fagkonsulenten vedr. hans deltagelse.
15.5.1. Originalsprog og religionsfaglighed (SB). annoncen her:
http://tdm.au.dk/undervisning-og-kurser/for-gymnasielaerere/originalsprog-ogreligionsfaglighed/
Kursusdag: Mandag d. 4. april 2016. Sted: AU. Pris: 400 kr. Gør reklame for kurset.
16. Logo
Nåede vi ikke. Et spørgsmål: Har vi fået alt vedr. det nye logo? SB ønsker brevpapir med fast
sidehoved + PowerPoint skabelon. Skal vi også have visitkort, som vi engang talte om?
17. Emner til Nyt fra Bestyrelsen: Signer har noter, men vi fokuserer især på:
Generalforsamlingskursus 15-16 september: ”Hvad der rykker” med folk fra alle tre
universiteter. Sidste tilmelding før sommerferien.
18. Emner til fællesmødet lørdag
Vi drøftede punkter, som Signe lægger frem.
19. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden.
Det aftalte vi at gøre i fællesskab over mail.
20. Eventuelt

