Referat bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Sted: Hotel Christiansminde, Svendborg
Tid og dato: 5. september og 7. september 2018
Til stede: Thomas Thomsen (TT), Jesper Østergaard (JØ), Signe Elise Bro (SB), Kirsten Falkesgaard Slot (KS),
Ann-Louise Ljungcrantz (AL), Birgit Andersen (BA) & Sine Jensen (Si)

Referat
1. Referent: Si
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
3. Godkendelse af referat fra sidst
Referatet er godkendt og er lagt op på hjemmesiden.
4. Fastlæggelse af de kommende bestyrelsesmøder
Næste møde er i Odense tirsdag d. 27/11 2018, kl. 10.00 – 15.00. KS bestiller frokost/mødelokale nær
banegården. Si spørger Dixon om en hotline på dagen til arbejde i forbindelse med hjemmesiden.
Efterfølgende møde er fredag d. 18/1 2019, i Dansklærerforeningens lokaler på Frederiksberg.
5. Meddelelser fra formand, næstformand og andre
Formanden orienterede om henvendelse fra Fannie Agerschou-Madsen, Mellemøststudier på KU
angående nyt undervisningsmateriale.
AL genopstiller ikke.
6. Generalforsamlingen
6.1. Vedtægtsændringer
Bestyrelsen de forslag til ændringer, bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen
ændringerne, som de fremgår i Nyt fra Bestyrelsen i blad nr. 2 2018.
7. Valg
AL, TT, SB & Si er på valg, AL genopstiller ikke. Frist for opstilling er torsdag d. 1/11 2018 og valglisten
offentliggøres onsdag d. 7/11 2018.
8. Økonomi
Vi glæder os over det velbesøgte kursus, der afholdes de kommende to dage.

9. Bladet
Blad tre er godt i gang; tema om indiske religioner. Blad fire bliver et blandet nummer, hvor Si & Ba vil
forsøge at få flere indlæg til Fra kollega til kollega. Første blad i 2019 bliver et temanummer om nordisk
mytologi med SB som hovedredaktør.
Bestyrelsen diskuterede formatet for anmeldelser, derfor vil TT og JØ udarbejde nye retningslinjer for
anmeldelser.
10. Hjemmesiden/Facebook
Si kontakter Dandomain for en SSLsikring af hjemmesiden og efterfølgende tilretning af Dixon (pris ca
0,5 -1 timer med timepris på kr. 800 + moms. Si bestiller en indmeldelsesformular fra Dixon til
foreningens hjemmeside. Prisen er 4-5 timers arbejde med timepris på kr. 800 + moms.
Indmeldelsesformularen på EMU’en udgår, når hjemmesidens indmeldelsesformular virker.
11. Orientering fra div. udvalg og samarbejdsfora
11.1.
PS
Der var møde onsdag d. 9/5 2018, og KS orienterede. Bestyrelsen følger med interesse GL’s
arbejde med at kortlægge, hvordan arbejdet i de faglige foreninger honoreres.
11.2.
Fagligt Forum
Der har ikke været indkaldt til møde.
11.3.
Samarbejde med universiteterne
Der har ikke været møder. SDU udbyder éndagskursus i marts 2019, som foreningen har været
konsulenter på - vi anbefaler at SDU lægger kurset sidst i den uge, SDU foreslår (første uge i marts)
kurset senere end det dags dato er planlagt.
11.4.
EFTRE og skandinavisk samarbejde
Elisabeth Faber orienterede om EFTRES formål og opgaver, herunder om de møder, konferencer
og workshop der afholdes. Elisabeth Faber orienterer om mulig hjælp fra EFTRE i forbindelse med
kollegers studieture i udlandet. Selv har hun fået god hjælp fra lokale lærerstuderende i London og
dette kan være en mulighed for intereuropæisk samarbejde. Bestyrelsen foreslår, at Elisabeth
udarbejder en reklame/annonce til Bladet, så kolleger kan se, at EFTRE er en mulighed for
samarbejde ved sådanne rejser. Der bliver løbende lagt materiale op på EFTRES hjemmeside
www.eftre.net, Twitter og Facebook. Elisabeth Faber vil til torsdag d. 1/11 2018 (deadline for
bladet) lave en liste over EFTRES medlemmer, som vores forenings medlemmer kan kontakte, fx i
forbindelse med studieture og udveksling. Bestyrelsen skal inden lørdag d. 31/8 2019 besluttet,
om Elisabeth Faber fortsat skal være foreningens repræsentant i EFTRE.
11.5.
Fællesudvalget
Der er møde i marts 2019.
12. Efteruddannelsessituationen
12.1.
Internatkurser
Jørn Borup og JØ arbejder på et internatkursus til september 2019 på Gomde på Helgenæs,
medarrangør TT og BA.
12.2.
Rejsekurser

JØ og KS arbejder på et rejsekursus i 2020 til Nepal.
12.3.
Andre kurser (i samarbejde med andre – herunder FIP)
JØ er i gang med materialitetskurset.
12.4.
Udviklingskurser
Ingen.
13. Emner til Nyt fra Bestyrelsen
Bestyrelsen korresponderer herom pr. mail og evt. på bestyrelsesmødet tirsdag d. 27/11 2018.
14. Punkter til næste bestyrelsesmødes dagsorden
På forårsmødet i 2019 skal beslutningen om, hvordan foreningen skal repræsenteres i EFTRE foretages.
15. Eventuelt
Bestyrelsen har en drøftelse af indholdet af bestyrelsesmøderne, bestyrelsen ønsker mere tid til
gennemarbejdning af forskellige driftsopgaver: hjemmesiden, blanketter, ønske om årshjul til nye
bestyrelsesmedlemmer foreningens driftsarbejde.

