Referat af bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen
Sted: Svendborg Gymnasium, A.P. Møllersvej 35, 5700 Svendborg
Tid: 2. maj, 2014, kl. 10.00
Deltagende: Signe E. Bro, Stine S. Larsen, Sine C. Jensen, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen og Kirsten Falkesgaard.
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Referent: Stine til punkt 9. og Sine fra punkt 10
Godkendelse af dagsorden – den godkendes med få justeringer.
Godkendelse af referat fra sidst (rundsendt af Peter)
Meddelelser fra formand, næstformand og andre
- Det er officielt blevet meddelt at fagkonsulenten ikke ønsker genbeskikkelse pr. 1. august 2014.
- Mustafa Gezen er trådt ud af bestyrelsen med øjeblikkelig virkning pga. krævende jobsituation. Vi
ønsker begge held og lykke.
Økonomi
5.1 Årsregnskab 2013
Årsregnskabet 2013 blev godkendt. Kasseren fremlagde regnskab og begrundede underskuddet på
36.589,54 kr. med, at vi endnu ikke har modtaget bladstøtten fra 2013 på 50.000 kr. fra UVM.
- Centrale pointer omkring revisionens rapport (vedr. årsregnskabet 2013) gennemgås.
5.2 Kursusregnskab
- Kassereren fremlagde kursusregnskabet og begrundede underskuddet på kursuskontoen med, at han
havde glemt feriepenge på kurset for kinesisk og japansk religion.
- Bestyrelsen bakker op om revisorens kassererens forslag om at give feriepenge til oplægsholdere på
vore kurser.
5.3. Aktuel økonomi
- Den aktuelle økonomi er drøftet. Foreningen består pt. af følgende medlemmer: Der 53 abonnenter,
602 medlemmer og 139 studerende og pensionister, hvilket bestyrelsen er ganske tilfreds med.
Bladet, SJ
- Blad nr. 2 er undervejs – indholdet drøftes.
- Mhp. på arbejdsgangen vedr. anmeldere vil bestyrelsen fremadrettet henvise til at anmeldere, der
ikke er medlem, modtager et fagblad (og honorar) som tak for arbejdsindsatsen.
- Fremtiden for bladets web-eksistens drøftes. Eks. skal bestyrelsen i gang med en diskussion om
indeksering af web-udgaverne.
Orientering fra ”kommunikationsudvalget”, SB, SJ og KS
- Der drøftes, hvordan bestyrelsen kan bruge FB.
- Mere diskussion medlemmerne imellem såvel formelt som uformelt – eks. i bladet.
Drøftelse af tidligere og kommende lærerplansændringer
- Bestyrelsen drøfter hvordan man som forening i højere grad kan medvirke til/i dialog om
kommende lærerplansændringer (eks. i spørgsmålet om innovation). Der er enstemmighed
omkring ønsket om, at det er vigtigt at drøfte, at sådanne ændringer af lærerplanen med
bestyrelsen og foreningens medlemmer såvel som i Fagligt Forum, da man hermed sikrer, at
medlemmernes får medejerskab i forhold til de vigtige retningslinjer som står i lærerplanerne.

9. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
9.1. PS, PJ orienterede om møde d. 8/4 med oplæg ved Jens Dolin om evalueringsformer. Bestyrelsen
ser med bekymring på udviklingen i de perspektiver der blev udpeget her. Bestyrelsen ønsker at
sikre kvaliteten ved opretholdelse af en studentereksamen, hvor bedømmelsen er efter en
national standart. Hans Laugesen talte om GL-E kommer snart. Vi drøftede det kommende
serviceeftersyn af gymnasiereformen. Bestyrelsesseminar for de faglige foreninger bliver
sandsynligvis i marts i 2015. Næste møde i PS er 17/9 2014.
9.2. Fagligt Forum, SB. Bestyrelsen er glade for at der er blevet afholdt møde og ser frem til flere
konstruktive møder i Fagligt Forum.
9.3. Samarbejde med universiteterne, KS og SB. KS: på baggrund af kontakter ved KU, AU, SDU
arbejdes der på at udbygget samarbejde. SB Samarbejder med AU om et kommende fag om
religionsvidenskab og fagdidaktik.
9.4. EFTRE og skandinavisk samarbejde, PJ: Wien 14-16/6 2014, hvor der blev talt om konferencen i
Malmø sidste år og Wien om to år. Tilrettelæggelse af kommende konference, hvor der skal tages
hensyn på flere niveauer; herunder det politiske niveau. Det er interessant at flere andre
europæiske lande underviser konfessionelt. Næster møde er i foråret 2015 formodentlig i Dublin.
10. Efteruddannelsessituationen
10.1.
Internatkurser – Metode/teori-kurset, KS Orientering om det kommende spændende kursus.
10.2.
Rejsekurser – Rusland, SB Bliver rykket én dag 4.-12. januar 2015, spred det glædelige
budskab om muligheden for at holde jul to gange.
10.3.
Regionalkurser – Naturvidenskab og teologi i Næstved. Bodil Heiede afholder regionalt
kursus hvor PJ deltager. Si kontakter angående update og kommende annonce i bladet. Der
er et regionalkursus er undervejs om etik ved Anna Bang.
10.4.
Generalforsamlingskurset til november, PJ sørger for de formelle rammer og logistikken. KS
& Si tager kontakt til KU angående foredragsholder inden sommerferien.
11. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
12. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
 Fremlæggelser af kandidater
 Bladet – hjemmeside
 Revision af EMU
 Kommende kurser
 Regionalsekretærfunktion til debat
13. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder (datoer, steder og dagsorden til det førstkommende)
5. september Skt. Knuds Gymnasium kl. 10.00
13.-14. november Frederiksberg Gymnasium kl. 12.30.
14. Eventuelt -intet

