Bestyrelsesmøde d. 9/2 -2021 kl. 12.15-15.30 (fortsættelse af mødet fra 15/1-2021)
Tilstede: Alle, på nær Si.
Referent: Lene (WI).

Udenfor dagsorden:
•
•

Ordstyrer valgt: TT.
Godkendelse af referat fra 15.1-21: Alle godkender.

Dagsorden:
Dagsorden: Punkt 9 rykkes istedet ned til at være sidste punkt (det er eneste
diskussionspunkt)
6. Meddelelser fra formand, næstformand og andre: Ingen har noget at meddele.
7. Økonomi (KS)
o Opdateret regnskab modtaget i dag. Som forventeligt mange
administrationsomkostninger grundet skiftet fra Dansklærerforeningen. Som
forventeligt nedgang i medlemsindtægter (og medlemmer) grundet rodet fra
Dansklærerforeningens manglende administration. Det forventes at regnskabet
2021 bliver helt anderledes. Mht. udgifter til bladet: så falder annonceindtægterne,
og trykkeriet er en dyr post, måske noget vi skal kigge lidt på.
o Post Nord har bekræftet porto-aftalen over for KS
o uklarhed omkring posten (blad): ”Research” skal lige tjekkes (af KS)
o vi skal have et budget, så vi kan holde øje med udgifterne i løbet af 2021. KS beder
Dit Sekretariat om at udforme dette, bestyrelsen godkender det efterfølgende
o Honorarer til skribenter: Dit Sekretariat har understreget, at vi kun må udbetale,
hvis vi får cpr-numre. Vi har tidligere aftalt, der skal være én årlig udbetaling.
Thomas spørger Dit Sekretariat, om de kan stå for registrering og udbetalinger.
8. Bladet
o JØ er gæsteredaktør på næste nummer. Næste nummer har ikke så mange artikler
endnu, men det skal nok komme. Deadline er 1.april.
o
9. Fagdidaktisk udgivelse (TT) Udskydes til efter pkt 11.
10. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
o (10.1) PS (KS/MH) der har været hastemøde mhp ændring af eksamen pga corona
o (10.2) Fagligt Forum - der er planlagt møde d. 22.april
o (10.3) Samarbejde med universiteterne :
§ SDU: har lavet en alumneforening – og der laves (gratis) webinarer (KS)

§
§
§
§

KU: Der er en udgivelse på vej med gymnasierelevante bachelorprojekter
(WI)
AAU: overvejelse om vi kan påvirke, hvad vi har brug for mhp kurser (JØ)
JØ og KS vil forsøge at forfatte et fælles skriv, der kan sendes til
universiteterne mhp samarbejde og vidensudveksling
Kort snak om det nyopretttede ”Interreligiøse studier”. Det vil vi vide mere
om.

o (10.4). EFTRE og skandinavisk samarbejde: (WI) titlen på konferencen i Rom
2022 bliver ”Living religions”. (KS nævner, der er et projekt på SDU om
livsfortællinger).
o (10.5). Fællesudvalget (Møde i marts) der bliver et web-møde.
11. Efteruddannelse/Kurser
o (11.1) Endagskurser: KS-kursus, Islam-kursus, Køn
§ KS-kurset – 6.2 er aflyst pga corona. Der arbejdes på at flytte kurset til
september. Der er enighed om, at det IKKE skal skydes et helt år. Der skal
findes en ny lokation i København. WI spørger et par hovedstadsgymnasier
om dette, evt undersøge lokaler i København, fx Davids Samling.
o (11.2) Flerdagskurser: JF konstitueringen er der nedsat et kursusudvalg, der skal
se på et kursus til foråret. Der er både etdags og todags-kursus-ideer i spil.
Styregruppen går videre med ideerne (MH, RC & TT aftaler møde for at beslutte
tema og omfang)
o (11.3) Rejsekurser - USA har tidligere været i spil, men er skudt til
(corona)hjørne
o (11.4) FIP i Religion og KS (online) - KS var til FIP I KS. Der var et godt oplæg om
innovation og religion (tema: kulturmøde), vi kan måske bruge det i bladet?
12. Emner til Nyt fra Bestyrelsen: intet nyt (næste blad udkommer i eksamensperioden)
13. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
o Rejsekursus – der skal nedsættes en styregruppe
o Bogprojektet – der er en styregruppe (WI, RC, TT)
o KS arrangerer mødested.
14. (punkt 9) Fagdidaktisk udgivelse
o TT har talt med både fagkonsulent og underviserne fra teopæd. TT aftaler et
(online) møde snarest med disse, samt vores egen styregruppe (WI, RC, TT), med
formålet: hvad er der brug for, at bogen indeholder.
o Afklaring af hvem, der styrer hvad. Der skal være et forlag og en forlagsredaktør,
der står for fx billedlicenser etc. Styregruppen er indholdsredaktører.
o WI kontakter forlag (Systime & Museum Tusculanum har stået for de tidligere
religions-didaktiske udgivelser, men Columbus kan også spørges)

