Referat bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen 16. januar 2015
0. Tilstede: Birgit Andersen (BA), Gunnar Lundgaard (GU), Kirsten Falkesgaard Slot (KF)Peter Jensen
(PJ), Signe Elise Bro (SB), Sine Camilla Jensen (SI) og Stine Svalgaard Larsen (SS)
1. Referent: Sine Jensen/Kirsten Falkesgaard Slot
Ordstyrer: KF
2. Dagsorden er godkendt; med følgende nye punkter: 11.3.2: Politiken kursus. 12. Hvor
hjemmesiden også behandles.
3. Referatet fra sidst er godkendt og tilgængeligt på EMU’en.
4. Meddelelser fra (den fungerende) formand, næstformand og andre
Der er ingen meddelelser
5. Konstituering
Genvalgt for 2 år:
Valgresultatet
Signe Elise Bro: 56
Sine Camilla Jensen: 50
Gunnar Lundsgaard: 46
Stine Svalgaard Larsen: 42
Valgt for 1 år til den ledige post i bestyrelsen:
Birgit Andersen: 40
Suppleantvalgt:
Sara Møldrup Thejls: 28
Øvrigt:
Bent Jørgensen: 23
SB: Alle i bestyrelsen skal have en post og gerne med en nogenlunde ligelig fordeling mellem
opgaverne.
1.
2.
3.
4.

Formand SB
Næstformand KF
Redaktion. SJ, BA & SS. Ansvarshavende redaktør SJ.
Anmelderredaktør SS

5. Kasserer + Sekretær GU
6. Pædagogisk samarbejdsudvalg PJ
7. Kursusansvarlig (inkl. Kursuskasserer) KF
8. Den ansvarlige for kontakten til regionalsekretærerne BA
9. Kommunikationsansvarlig (hjemmeside, EMU-kontakt m.v.) SS

10. Menige medlemmer af redaktionen PJ
11.
12.
13.
14.

Kontaktudvalg/ Den ansvarlige for kontakt til universiteterne SB
Fællesudvalg GU
Fagligt forum SB
EFTRE + Skandinavisk samarbejde Elisabeth Faber

6. Til forretningsordenen skriver SB følgende: den kommunikationsansvarlige sender efter
bestyrelsen har godkendt referatet, referatet til EMU’en. Det er i første omgang referenten, der
indenfor en uge efter afholdt møde, sender referatet til godkendelse i bestyrelsen.
Referater skrives efter tur idet formand og næstformand er undtaget fra pligten. Næstformanden
fungerer som dirigent.
7. Evaluering af valget
Bestyrelsen tager den lave valgdeltagelse til efterretning og overvejer tiltag, der kan hæve
valgdeltagelsen. Selve valgproceduren fungerede fint. Medlemsnummer står ikke på bagsiden af
Religion i 2014. GU beder Michael fra trykkeriet om at genoptage PBS nummeret på numrene i
2015.
Valgperiode (15-30. November) kommer fremover på bladets omslag. Desuden vil der i blad nr. 3
være en stemmevejledning i bladet.
8. Økonomi
Årsregnskabet for 2014 er ikke færdigt endnu, men Jakob Vittendsdorffs budgetopfølgning fra
14/11 viser ingen overraskelser. Medlemsstatus d.d., efter at kontingentgirokort er gået ud, og
nogle har meldt sig ud er (tal fra 13/11-2014 i parentes):
Mdl. 1/1 643 (604), mdl. ½ 112 (163), Abm. 50(54), alt 800 (819).
Vi prøver at lave helsides annoncer i bladet til foråret, hvor nye medlemmer vil få resten af året
gratis.
Kassereren har i 2014 brugt 12 timer til at indberette en fuldmagt til NETS mod hvidvaskning.
Bestyrelseshonorering: Bestyrelsen laver en rammebeslutning, der godkender en timeafregning på
mellem 50 og 80 timer. GU gennemgår bestyrelsesmedlemmernes tidsregistrering og udregner
derudfra fordelingen af midlerne og fremsender blanket til afregning til medlemmerne.
9. Bladet
Orientering ved redaktøren om de kommende numre af Religion. Der vil være flere tema numre i
det kommende år.
10. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
10.1.
Der er møde i Pædagogisk Samarbejdsudvalg 20/1 2015 PJ deltager. Der er
bestyrelsesseminar 11/3 i Fredericia, her deltager PJ og evt. BA
10.2.
I Fagligt Forum 23/2 er der møde i Odense, hvor SB deltager.
10.3.
Samarbejde med universiteterne (SB/KF)
SB har talt med AU om nyt fagdidaktisk fag. Samarbejdet vil udmunde i eksamensopgaver der
potentielt vil give artikler til bladet.
SB har talt med Annika Hvithamar fra TORS; KU har udtrykt ønske om samarbejde med
gymnasielærere i bred forstand. SB deltager i næste weekend på et TORS seminar om intern
kommunikation.
10.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde – der er intet nyt fra Elisabeth Faber denne gang.
11. Efteruddannelsessituationen
11.1.
Internatkurser
11.1.1. Kursus om radikalisering (GU) vi afventer videre planlægning til 5/2 i forhold til
mødet med Karen-Lise Johansen Karman, souschef i kontoret for integration og
demokrati. Vi vil på mødet med ministeriet gøre opmærksom på, at vi har planlagt kurset
i efteråret og tilbyde en oplægsholder plads, hvis vi skønner, at det er en relevant
oplægsholder.
11.1.2. Samtidsreligion (Borup/Vejrup + SB). Intet nyt.

11.1.3. Søsætning af nye internatkurser. Bestyrelsen diskuterer et 3 dages kursus i efteråret
2016 og drøfter tema.
11.2.
Rejsekurser
11.2.1. Evaluering af Ruslandsrejsekurset.
Evalueringerne af kurset har båret præg af stor tilfredshed med kursets program og gennemførsel og
der gives generel stor ros til Annika Hvithamar. Der er endnu ikke lavet økonomiafregning ift. Kurset.
SB arbejder på sagen. Ligeledes vil SB udarbejde en revideret udgave af ”Gode råd til at arrangere
rejsekurser” på baggrund af kommentarer fra deltagernes evalueringer.
11.2.2. Japan-rejsekursus forventes afholdt påske 2016 (SB) Elizabeth Faber og Jørn Borup.
11.2.3. Demanhur-rejsekursus med Sara Møldrup Theis og SB. SB tager kontakt til Sara og
hører hvordan planlægningen skrider frem. Planlagt efterår 2015/16.
11.2.4. USA-rejsekursus (KF) Planlagt efterår 2017. KF har rettet henvendelse til Niels
Bjerre-Poulsen, Professor i Amerikanske studier ved SDU. Bjerre Poulsen har udtrykt
interesse for projektet, der tænkes at fokusere på civilreligion i USA. Der er planer om
besøg i hhv. Washington og Texas.
11.3.
Regionalkurser/endagskurser
11.3.1. KS-kursus i samarbejde med Historielærerforeningen og FALS overtages af SS.
11.3.2. Politikenkursus. KS overtager samarbejdet med Politiken.
12. Information om hjemmeside og logo-situationen
Vi har fået logo – i hvid og lilla og i vektorformater. SS laver layout til brevhoved ppt. og andre
formater.
Foreningens bestyrelse barsler med tankerne om en hjemmeside. Formål er ikke at være
konkurrerende til FB, eller EMU ‘en, men informerende om foreningens arbejde, kurser og artikler.
Ligeledes ønsker bestyrelsen en portal, hvor medlemmerne let har adgang til at søge artikler fra
Bladet.
13. Drøftelse af evt. handling ifb. regeringens handlingsplan: "Forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme" Se www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2014/regeringensk%C3%A6rper-indsatsen-mod-radikalisering-og-ekstremisme. (KF)
Kirsten og Sine deltager i møde med Ministeriet for børn og unge 5/2 2015.
14. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
Valgets resultat, konstitueringen, ny fagkonsulent
15. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
15.1.
Pga. ruslandsrejsekurset, der har optaget en stor del af formandens tid op til dette møde,
har hun besluttet at skubbe drøftelsen af vedtægtsændringer (både hvad angår valg (bortset
fra, hvad vi kommer frem til under evalueringen) og af regionalsekretærposterne) til næste
bestyrelsesmøde).
Alle bedes overveje emner til internatkursus efterår 2016
16. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder (datoer, steder og dagsorden til det
førstkommende)
Tirsdag d. 14. april Odense: kl 10.30
Søndag 6. september og mandag 7. september. Åben for diskussion om sted –
Skanderborg/Århus?
Onsdag 11. november. Til forhandling

Næste januar møde med de øvrige foreninger: 15/16 januar 2016
17. Eventuelt
Når bestyrelsen deltager på fagdidaktiske kurser er det vigtigt, at der forud er en
forventningsafstemning med kursusledelsen angående oplæggets indhold og deltagernes
baggrund.

1Godkendt 25/1 KF

