Referat af bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen
Sted: hos TT Skovvangsvej 24, 3. tv, 8200 Århus N
Tid og dato: onsdag d. 29/11 2017 kl. 11

Deltagere ved mødet: Signe (SB), Sine (SI), Birgit (BA), Ann-Louise (AL), Thomas (TT), Peter (PJ) og Kirsten
(KS).
1. Referent: Ann-Louise
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet blev godkendt.
4. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder
Næste bestyrelsesmøde er fredag d. 19/1 2018 kl. 12 Frederiksberg Allé 10. AL booker Hotel St. Thomas
& Madklubben, SB booker lokale. Foreløbig dato for bestyrelsesmøde i foråret er d. 24/4-2018.
5. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
Der var ingen meddelelser fra formanden. PJ holdt en lille, højtidelig afskedstale i anledning af, at det er
hans sidste bestyrelsesmøde. Han afsluttede sin tale med den velvalgte intertekstuelle reference:
”Arbejdet er fuldbragt”.
6. Valget
Der har været kampvalg i bestyrelsen, og valgresultatet er som følgende:
Birgit Andersen: 44 stemmer
Kirsten Slot: 44 stemmer
Jesper Østergaard: 43 stemmer
Mads Hammer: 34 stemmer
Vi glæder os i bestyrelsen til at byde Jesper velkommen som nyt bestyrelsesmedlem og Mads som
suppleant.
Bestyrelsen beklagede, at valgdeltagelsen blandt medlemmer desværre ikke er særlig høj, da kun 79
har stemt. Bestyrelsen overvejede derfor, hvordan vi kan få valgdeltagelsen højere ved næste valg. I
den forbindelse blev et forslag om valg i forbindelse med en generalforsamling drøftet. En anden
mulighed, som blev drøftet, er, at der kun skal være valg hver andet år. Der var enighed i bestyrelsen
om, at vi frem for alt ønsker at sikre, at så mange medlemmer som muligt får muligheden for at
stemme ved valg.
Si har i forbindelse med valget lavet et stort arbejde med at registrere brugere på hjemmesiden. En
positiv sideeffekt ved kampvalget er, at mange medlemmer nu har registreret sig som medlemmer på
foreningens hjemmeside. SI undersøger med Dixon, om valgplatformen kan genbruges og til hvilken
pris.
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Bestyrelsen overvejer at lave en vedtægtsændring ved næste generalforsamling således at kandidater
til bestyrelsen skal melde sit ønske om opstilling i god tid til formanden. På den måde vil valgudtalelser
kunne bringes i bladet.
Vedtægtsændringer (honorar og nedlæggelse af regionalsekretærerne)
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at regionalsekretærer-funktionen bliver nedlagt, da de
færreste regionalsekretærer arrangerer kurser i dag. Det er dog vigtigt at indskærpe over for
medlemmerne, at man altid kan henvende sig til bestyrelsen med ideer eller ønske om at hjælpe med
at planlægge kurser.
Tips og lotto-midler uddeles ikke længere, og derved bortfalder de 25.000 kr., foreningen normalt er
blevet tildelt de senere år. Der var enighed i bestyrelsen om, at der derfor ikke længere er økonomisk
grundlag for at uddele bestyrelseshonorar svarende til det beløb. Idet vi ikke har modtaget de 25.000
kr. i 2017, vedtog bestyrelsen derfor, at der ikke uddeles honorar i 2017. Bestyrelsen indstiller til
drøftelse på generalforsamling, at der godkendes udbetaling af skattefri godtgørelse til dækning af
telefon og internetforbrug mm. til 2350 kr årligt. Jf.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=175250
Økonomi
KS fremlægger regnskabet til januar. Regnskabet for 2016 er beklageligvis først revideret nu pga.
flytning af arkiv og medlemsdatabase og pga. overdragelse af administrationen til
Dansklærerforeningen. Men regnskabet er nu blevet revideret og godkendt.
Bladet
Blad nr. 4 2017 når at udkomme før jul. Blad nr. 1 2018 bliver et temanummer om Religion og
globalisering. Det blev drøftet, om bladet skal sendes i plastomslag til en merpris på ca. 2000??. TT
laver en uvidenskabelig undersøgelse om behovet for plastomslag på bladet blandt vores medlemmer.
SI hører Trykteam om forsendelse af bladet kan gøres billigere.
Hjemmesiden/Facebook/EMU/Skoda/Infomedia
Hjemmesiden blev tjekket, og der blev foretaget småjusteringer. TT undersøger indstillinger til
Facebook-siden for at sikre, at der ikke kommer uvedkommende opslag. Han vil desuden tilføje politik
for opslag på siden.
SI retter henvendelse til Kirsten Bärnholt ang. at slette moduler, der ikke længere er aktuelle, på EMUsiden. Bestyrelsen lægger ikke længere Bladet på Materialeplatformen. Medlemmer kan stadig
downloade og finde artikler på foreningens hjemmeside. Bestyrelsen udtrykker en bekymring om
lukningen af skoda-adgangen til Infomedia.
Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
11.1.
PS
PJ var til møde i PS d. 27/9. Mødet omhandlede bl.a., hvordan det går med implementering af
reformen samt ministerens holdning til internetadgang til eksamen.
11.2.
Fagligt Forum
SB var til møde med Fagligt Forum d. 8/11 på Odense Katedralskole. Mødet var for alle faglige
fora. Hun har desuden deltaget i ministeriets udvalg til formulering af de faglige mindstekrav.
11.3.
Samarbejde med universiteterne
SB er blevet inviteret til en arbejdsdag på KU, men bestyrelsen valgte at takke nej, da KU ikke ville
dække rejseudgifter. SB sidder desuden i aftagerpanelet på ARTS på AU. Hun er inviteret til en

konference, som hun desværre er forhindret i at deltage i.
11.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde
Elisabeth Faber har deltaget i et møde i Dublin, hvor næste konference blev planlagt. Titlen for
konferencen er ”Reconciling Realities in Religious Education”. Den foregår d. 28.-31. august 2019 I
Dublin, Irland. Bestyrelsen diskuterede, om vi kunne afholde et Board-møde, men mener ikke at det
grundet arbejdspres er realistisk i den kommende fremtid. Bestyrelsen drøftede, hvordan arbejdet i
EFTRE kan gøres mere synligt for vores medlemmer. Et forslag om, at Elisabeth Faber fremover skriver
til bladet, når der har været møde, blev drøftet. AL vil sende EFTRES nyhedsbrev til Folkeskolens og
læreruddannelses religionslærerforeninger.
11.5.
Fællesudvalget
Der var intet nyt fra Fællesudvalget.
12. Efteruddannelsessituationen
12.1.
Internatkurser
Kurset ”Religion med Pep” flyttes til begyndelsen af november. TT kontakter Christiansminde.
Birgit og AL kontakter oplægsholdere. AL sender mail rundt til de deltagere, der har tilmeldt sig.
12.2.
Rejsekurser (herunder generelle overvejelser om rejsekurser)
Bestyrelsen arbejder på et udkast til et rejsekursus til Jerusalem og Jordan.
12.3.
Andre kurser (i samarbejde med andre – herunder FIP)
Bestyrelsen er glade for at blive inddraget i planlægning og afholdelse af FIP. SB kontakter
Christian og foreslår, at TT afholder et oplæg om teori på c-niveau på FIP. Vi planlægger stadig KSkursus 30. januar 2018 i samarbejde med FALS og Historielærerforeningen og håber på flere
tilmeldinger.
12.4.
Regionalkurser
12.5.
Udviklingskurser
Der er udbudt midler, men vi søger ikke pga. bestyrelsens arbejdspres.
13. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
Eftersom bladet er på trapperne er dette punkt allerede blevet drøftet pr mail.
14. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
SB indkalder Fagkonsulenten til bestyrelsesmøde næste gang, og han inviteres med til middag
efterfølgende. På næste bestyrelsesmøde under dette punkt skal der udarbejdes forslag til
vedtægtsændringer.
Formanden skal skrive om revisorsituationen i næste nyt fra bestyrelsen.
15. Eventuelt

