Referat fra bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen
Sted: Århus – hos Thomas (Helga Pedersens Gade 3, 2.4, 8000 Århus C)
Tid og dato: 24. april 2018, kl. 11
Til stede: Thomas Thomsen (TT), Jesper Østergaard (JØ), Signe Elise Bro (SB), Sine Jensen (SI),
Kirsten Falkesgaard Slot (KS), Ann-Louise Ljungcrantz (AL) og Birgit Andersen (BA)
Dagsorden
1. Referent: Birgit
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidst
Referat fra januar-mødet blev endelig godkendt. KS minder om, vi har en intern deadline for
referatgodkendelse på en uge. Denne deadline gælder også for udgiftsafregning i forbindelse
med bestyrelsesmøderne (sendes til KS, som sender samlet til Dansklærerforeningen).
4. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag d. 5/9 kl. 17 (aftenmøde som optakt til
generalforsamlingskurset + afsluttende møde efter kurset fredag d. 7/9 kl. 15). Christian
Vollmond inviteres til at deltage kurset. SB er ansvarlig.
5. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
Ingen meddelelser
6. Udvalgskommissorier
SB har opdateret udvalgskommisoriets ordlyd under ’kommunikationsansvarlig og sekretær’
efter diskussion på sidste møde. Ændringen blev godkendt.
Udvalgskommissoriet til posten ’ansvarlig for fagpolitisk samarbejde’ blev diskuteret og er
stadig under udarbejdelse.
7. Økonomi
KS orienterede om revisorernes gennemgang af foreningens regnskab for 2017. Der er stadig
uklarheder i regnskabet fra vores administratorer i Dansklærerforeningen. KS er i kontakt med
dem. Vi afventer svar på de spørgsmål, vi har stillet til Dansklærerforeningen, inden
revisorerne kan godkende endeligt. Revision og kasserer opfordrer til tydelighed og rettidighed
i indsendelse af bilag.

8. Bladet
Religion 2-2018: Temanummer om USA.
Indtil videre er der ca. 7 anmeldelser.
Produktionsplan sendes ud til redaktionsmedlemmer snarest. Deadline er 1/5. Forventeligt
udkommer bladet midt i juni.
Religion 3-2018: Temanummer om asiatiske religioner.
På mødet blev det besluttet at ændre deadline fremover (fra 2019):
Blad nr. 1: 15. januar,
Blad nr. 2: 1.april,
Blad nr. 3: 1. august og
Blad nr. 4: 15. oktober.
(Dette vil give mere hensigtsmæssige udgivelsestidspunkter).

9. Hjemmesiden/Facebook
9.1. Aftale om annoncepolitik på Facebook
Diskussion om, hvilke typer af arrangementer, vi vil reklamere for på foreningens
facebookside. Vi vil gerne hjælpe vores medlemmer med at holde sig orienterede om
emner/arrangementer, der kan være af faglig interesse. Dog med forbehold i forhold til
rejsekurser.
I forhold til bladet: Generelt giver gratis arrangementer (fx ved universiteterne) gratis
annoncer i bladet.
Til Facebooksiden tilføjes en orientering: Hvis du har et arrangement, som du mener kunne
have interesse for religionslærerforeningens medlemmer, skal du sende en mail til
thomas.oe.thomsen33@gmail.com. Vi ser på materialet og hvis vi finder det relevant, så
lægger vi det ud. Vi forbeholder os ret til at afvise indlæg, hvis vi finder, at de er i direkte
konkurrence med foreningens egne arrangementer af enhver art eller hvis de er
irrelevante.(BA)
9.2. Birgit om indholdet på EMU’en
Antallet af EMU-sider og indhold: Der skal for fremtiden kun være 1 side om foreningen
(intro) med kort om foreningens bestyrelsesarbejde + kontaktinfo til
bestyrelsesmedlemmer + side 2 med indmeldelsesblanket indtil vi får indmeldelse til at
køre på vores egen hjemmeside (SI kontakter Dixon om et tilbud på indmeldelsesmodul).
BA udarbejder forenkling/nye dokumenter med vejledninger til vores egen hjemmeside
(de skal ikke længere være tilgængelige på EMU -Det er ikke længere relevant)
10. Udarbejdelse af vedtægtsændringer
Småændringer:
§ 5 stk. 2: Slette bekendtgørelse i GL – ændre til

’relevante medier’
§ 6 stk. 3: slette ’og sekretær’
§6 stk.9: slet GIRO-konto
§ 10 bortfalder.
§5 stk. 1: datoramme for generalforsamling ændres til ’i efterårssemesteret’
10.1.
Honorering/vederlag til dækning af udgifter til bestyrelsesmedlemmer (jf. referatet fra
Århus-mødet nov. 2017)
Desuden er der et ønske i bestyrelsen om at følgende indskrives i vedtægterne:
Bestyrelsesarbejdet er vederlagsfrit. Dog udbetales der årligt et engangsbeløb: 2350 kr.
skattefri godtgørelse til telefon mm.
(jf. Retsinformation: Bekendtgørelse om udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede
bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led
i foreningens skattefri virksomhed, Ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller frivillige
ulønnede medhjælpere § 3. Der kan udbetales godtgørelse til dækning af udgifter til
telefonsamtaler og internetforbrug med indtil 2.350 kr. pr. år.)
10.2.
Afvikling af regionalsekretærfunktionen, forslag om at fjerne §6 stk. 7 helt fra
vedtægterne.
Udover vedtægtsændringerne besluttede vi, at SB skal udforme et
brev/procedurebeskrivelse omkring bestyrelsesarbejdet, fx kørsel til møder, forplejning,
deltagelse i kurser mv. Denne forelægges generalforsamlingen til orientering og vil
derefter være tilgængelig på foreningens hjemmeside.
11. Valg
Procedurediskussion i forbindelse med valg til bestyrelsen.
Beslutning: Vi fastholder efter drøftelsen, at det skal være muligt for alle medlemmer at
stemme til bestyrelsesvalg. Det skal ikke være sådan, at det kun er medlemmer, der får lov af
deres skoler til at komme på kurser, der har mulighed for at stemme. Derfor skal valgene ikke
foregå på generalforsamlingen. Valget skal fortsat foregå elektronisk. Dixons platform til valg
kan genbruges. SI tager kontakt til Dixon efter generalforsamlingen mhp. at finde ud af, om vi
for fremtiden selv kan sætte valget i gang på hjemmesiden.
12. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
12.1.
PS
KS skal til møde 9/5.

12.2.
Fagligt Forum
Der har ikke været møde.
12.3.
Samarbejde med universiteterne
SDU: KS har kontakt til Tim Jensen om en mulig kursusdag.
AL har løbende kontakt med KU (Annika Withammer), bl.a. omkring PhD-forelæsninger
(Margit Warburg) og et projekt omkring moskeer Brian Arly Jacobsen)
12.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde.
Orienteringen er udskudt til september-mødet, Hvor Elisabeth Faber inviteres til vores
møde fredag d. 7/9 kl. 15.
12.5.
Fællesudvalget
TT refererede fra mødet i Odense 21.-22. marts 2018
12.6.
Drøftelse om vores deltagelse i januars fællesmøde med de andre to
religionslærerforeninger. Vi drøftede både vores deltagelse i fællesmødet og formen på
fællesmødet. Beslutning: Vi vil forsøge at sende 1-3 personer til mødet. Resten af
bestyrelsen kan bruge tiden til arbejde med forberedelse af kurser, mm.
13. Efteruddannelsessituationen
13.1.
Internatkurser.
13.1.1. Generalforsamlingskurset
Christiansminde 6.-7. Sept. Programmet er næsten færdigt – det kommer i bladet
(2/2018).
BA sørger for en reklame på Facebook i denne uge.
Deadline for tilmelding er 20. juni
13.2.
Rejsekurser
Drøftelse af ideer til rejsekurser – fordele og ulemper ved hhv. Israel og Nepal. (fx feb.
2020)
13.3.
Andre kurser (i samarbejde med andre – herunder FIP)
* en-dagskursus 22/2 2019 på Paderup Gymnasium: Religion og materialitet. Reklame i
2/2018.
* Endags kursus med FALS og Historielærerforeningen på Hasseris Gymnasium 11/12 2018
(KS er kontaktperson)
*BA: muligt samarbejde med AU / Uffe Schjødt omkring kognitionsforskning.
13.3.1. FIP: Evaluering. SB og TT har medvirket på FIP i religion og KS har medvirket i FIP i
KS.
Bestyrelsen har forslag til at tage emnet ’innovation’ op til næste FIP-kursus.
14. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
Indkaldelse til ekstrarordinær generalforsamling: SB skriver om forslagene til

vedtægtsændringer, så de er offentliggjort i god tid.
Andre emner:
FIP
Valg.
EMU
15. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
Færdiggørelse af forslag til vedtægtsændringer for foreningen
EFTRE (Elisabeth Faber inviteres)
Christian Vollmond inviteres
16. Eventuelt
intet

