Referat af bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen
Sted: Christianshavns Gymnasium
Tid og dato: lørdag 23. september

Tilstede: Signe (SB), Sine (SI), Birgit (BA), Ann-Louise (AL), Thomas (TT), Peter (PJ) og Kirsten (KS).

Dagsorden
1. Referent: Sine
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder
Næste møde er onsdag d. 29/11 2017 kl. 11 hos TT Skovvangsvej 24, 3. tv, 8200 Århus N
Januarmøde er fredag d. 19/1 2017 kl. 12 Frederiksberg Allé 10. AL booker hotel Thomas &
Madklubben, SB booker lokale.
5. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
Der var ingen meddelelser.
6. Drøftelse: Er der noget, vi kan gøre for medlemmerne for at servicere i forhold til den nye læreplan?
Bestyrelsen foreslår i forbindelse med FIP: inddragelse af teori på c niveau, øvelser i sociologi og
skriftlige øvelser i hverdagen. Muligheden for at indsamle SRO erfaringer blev drøftet og TT og AL
meldte sig til på sigt at gøre det, hvis behovet opstår.
7. Drøftelse med fagkonsulenten
Vi drøftede FIP og foreningens ønske om information vedrørende deltagelse i fagdidaktik. Der er
fagdidaktisk kursus 22.-24. november 2017.
8. Økonomi
Foreningen har kr. 27.865 udestående primært som ubetalt kontingent – midler der kunne være brugt
til kursusafholdelse. KS kontakter bogholderiet og beder den sætte studerende på fuldt kontingent, idet
vi går ud fra, at sidste års pædagogikumkandidater nu er færdige.
Foreningens økonomi er god, sund og veldrevet. Bestyrelsen er enige om at foreningens aktiver skal
komme medlemmerne til gode, hvorfor vi planlægger et generalforsamlingskursus i september 2017
Hvor vi indtænker enten lav pris for medlemmerne, eller invitation af relativ dyre oplægsholdere.
Pr. 23. september 2017 er lottomidlerne ikke slået op endnu. Bestyrelsen diskuterede principper for
udbetaling af bestyrelseshonorer, bestyrelsen ønsker en enklere formulering end den der foreligger i
referatet fra bestyrelsesmødet d. 18. november 2013. Bestyrelsen vedtager at punktet drøftes forud for
næste generalforsamling.
Vedrørende udlæg til bestyrelsesmøder, de skal vedlægges ved godkendelse af referatet – dvs. senest
en uge efter afholdelse af bestyrelsesmøder (mailes til KS).
Ved afholdelse af kurser skal kursusleder tilstræbe at alle udgiftsbilag samles og sendes til kasseren.

9. Valg
BA, KS & PJ er på valg. PJ har meddelt at han ikke genopstiller. Opstillingsfrist er 1/11 2017. 7/11 2017
offentliggøres kandidatliste og valgudtalelser. 1/12 2017 skal valget være afsluttet. SI kontakter
leverandøren af hjemmesiden Dixon, for at drøfte muligheden for afholdelse af valg direkte på
hjemmeside, som tidligere præsenteret af Stine Svalgaard.
10. Bladet
SB vil gerne have plastet bladet. SI kontakter TrykTeam om de kan gøre det og pris. Redaktøren vil være
mere præcis omkring produktionstider og deadlines på korrekturlæsning, hun vil sende en
påmindelsesmail ud op til deadlines. Vi fortsætter med rotationskorrekturlæsning. SB har arkiv over
gamle blade, bestyrelsen besluttede at dét skal digitaliseres, derfor sørger SB for at
studentermedhjælper scanner ældre numre ind. Studentermedhjælperen bedes også scanne
enkeltartikler, der mangler i forhold til de første digitaliserede artikler. TT og SI sender en liste til SB
over mangler. Arbejdet med scanningen vil blive honoreret på samme vis som den forrige
studentermedhjælper.
11. Regionalsekretærerne
Bestyrelsen havde drøftelse omkring fremtiden for regionalsekretærerne – bestyrelsen arbejder på at
nedlægge denne funktion.
12. Hjemmesiden
Referat af bestyrelsesmøder lægges op på hjemmesiden når de er godkendt på efterfølgende møde. TT
uploader referater på hjemmesiden og til EMU’en (mail til kt@hfc.dk). SI aktiverer de medlemmer der
henvender sig.
13. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
13.1.
PS
PJ skal til møde og sender et referat til bestyrelsesmedlemmerne.
13.2.
Fagligt Forum
Der er indkaldt møde 8/11 2017.
13.3.
Samarbejde med universiteterne
SB er udpejet til at sidde i aftagerpanelet for ARTS og var til møde 19/9 2017.
13.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde
AL uploader nyhedsbreve fra EFTRE på hjemmesiden. Næste møde er for forretningsudvalget i
Dublin d. 18/11. Næste boardmeeting bliver engang i foråret 2018 enten marts eller april. Hvor er
endnu usikkert.
13.5.
Fællesudvalget
Der er ikke afholdt møde, næste møde er i Odense 21.-22. marts 2018.
13.6.
Referencegruppe
Foreningen er blevet inviteret til at sidde i denne gruppe vedrørende kampagne om: Demokrati,
medborgerskab, fællesskab. KS har været til et møde.
14. Efteruddannelsessituationen
14.1.
Internatkurser
Pep-kurset 1.-2. marts flyttes til september 2018, da det var lagt for tæt på FIP kurser (der er FIP
15. marts og 22. marts.)
14.2.
Rejsekurser

TT, AL, KS & BA brainstormer om rejsekursus til næste bestyrelsesmøde.
14.3.
Andre kurser (i samarbejde med andre – herunder FIP)
Der afholdes KS-kursus d. 30. januar 2018 Reform og Reformation, med FALS og
Historielærerforeningen.
14.4.
Regionalkurser
Der er intet til dette punkt.
14.5.
Udviklingskurser
Der er intet til dette punkt.
15. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
Kurset 22.september 2017 var velbesøgt vi modtager gerne idéer på oplægsholdere og andre kurser.
Ændring i kontingent for kandidater.
Evt. om valg.
16. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
Vedtægtsændringer (honorar og nedlæggelse af regionalsekretærerne).
Rejsekursusovervejelser.
17. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

