Svendborg Gymnasium.
Til stede: Jesper, Lene, Sine, Thomas, Regina, Kirsten, Mads.
Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 30/9-2020
1. Referent: Mads
2. Formandens beretning - diskussion og tilretning
Thomas afklarer spørgsmålet om hvem der skal være dirigent samt sekretær forud for
Generalforsamlingen. Thomas gennemgår formandens beretning for bestyrelsen.
3. Kassererens beretning - er Kirsten klar?
Kirsten fremlægger en rigtig fin beretning.
4. Vedtægtsændringer
VI er blevet opmærksomme på der er flere sproglige inkonsistente formuleringer, hvorfor vi
fremadrettet vil have det som fokuspunkt for bestyrelsens arbejde at gennemgå vedtægterne med
tættekam.
5. Kursuspraktikaliteter - er vi klar?
Der er styr på kurset. Sikkerheden i forbindelse med covid-19: Hotel Christiansminde har, efter
henvendelse hos behørige myndigheder, forsikret os, at alle sikkerhedsregler er overholdt i
forbindelse med kursets afholdelse.
Kurset bliver forsøgt livestreamet til de otte tilmeldte deltagere, der af covid-19-årsager bliver nødt til
at blive hjemme.
Honorarblanket sendes til oplægsholderne.
6. Bladet – Forsendelse og honorar.
Forsendelse: Vi er af Dit Sekretariat blevet gjort opmærksom på, at der muligvis sker en
underfrankering af Bladet i hht. Post Nords standard prise, ifølge Trykteam agerer de ud fra en
samarbejdsaftale, som foreningen har med Post Nord. Ingen i bestyrelsen kender til denne aftale. Vi
arbejder i at afdække den indgåede aftale med Post Nord, og derud over vil bestyrelsen se på mulige
alternativer i forbindelse med forsendelse af bladet fremover. Kirsten henvender sig til Post Nord for
en afklaring af aftalen.
Der trykkes over 900 blade pr. nummer, og det besluttes at sætte antallet af trykte blade pr. nummer
til 775 stk. Sine tager sig af det.
Honorar: bestyrelsen har efter henvendelse fra ”Dit Sekretariat” drøftet situationen omkring honorar
for indlæg i bladet. Bestyrelsen ændrer frem over proceduren, således der kun vil udbetales honorar
en gang om året i december måned. Dette vil blive iværksat fra og med blad nummer 1, 2021 efter
skribentens fremsendelse af cpr-nummer til obligatorisk indsendelse til Skat.
7. Evt.
Intet at bemærke

