Kommunikation og sprog på AU
Referat – KS klubbens Bestyrelsesmøde 25. juni 2014

Tilstede: Linda Andersen, Tinna Meyer, Marianne Dammand, Dorte Abildskov, Marie Louise Bro Pold
Afbud: Bibiana Paluzewska, Mette Glerup Thomsen, Lone Handberg, Majbritt Nielsen og Randi Mosegaard
Referent: Marie Louise

1. Konstituering af bestyrelsen
En enig bestyrelse vedtog denne fordeling af posterne:
Formand: Marie Louise
Næsteformand: Tinna Meyer
Kasserer: Dorte Abildskov
Webmaster: Marianne Dammand
2. Hvordan kommer vi i gang
Marianne, Tinna og Marie Louise går i gang med at opdaterer maillister. Marie Louise beder HR om lister
med alle ansat på KS overenskomster.
Marianne går videre med at få oprettet et KS website under AUs hjemmeside: ksklubben.au.dk.
Når den nye hjemmeside er kørende linker vi herfra til KS arrangementer i Aarhus og andre relevante sites.
Ligesom vi vil informere om bogklubben ol.
I efteråret arrangerer vi et informationsmøde om lønforhandlinger og lønstrukturer på AU (herunder
information om rådighedstillæg ol.).
3. Tilbagemeldinger fra samarbejdsudvalg ol.
Der er nedsat et AU udvalg der skal se på TAP karriereveje på AU. Vi holder øje med udvalgets arbejde og
melder tilbage til klubbens medlemmer, når der er relevant nyt.
HSU – medlemmerne er valgt, og Bibiana har fået en plads. Suppleanterne er endnu ikke på plads, men vi
satser på at Tinna Meyer får en suppleantpost.
ASU – medlemmer og suppleanter er valgt. Marie Louise er suppleant.
4. Samarbejdet med AC klubben
Vi har et godt samarbejde med e andre AC organisationer og er godt repræsenteret i AC klubben, hvor KS
har tre bestyrelsesposter. Vi vil forsøge at afstemme KS klubbens årshjul med AC-tap klubbens for at undgå
overlappende arrangementer.

5. Opsamling på bestyrelsens årshjul
Vi vil gerne arbejde efter et årshjul. Det nærmere årshjul skal fastlægges, men følgende emner vil være
relevante at have med:






Kompetencemidler
Lønforhandlinger
Valg til samarbejdsudvalg
Klubbens liv
Valg til tillidsrepræsentantposter

6. Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt

