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Bestyrelsesmøde i KS-klubben
Teams-møde den 9. oktober kl. 12.00-12.30
Deltagere: Christian, Dorte, Helle, Karin, Katrine, Lone, Marianne, Marie, Marie
Louise, Tinna
Afbud: Helene (barsel), Lenore

1.

Klubkonto v/Dorte

Jyske Bank har meldt ud, at de fremadrettet vil opkræve 550 kr./kvartal for klubkontoen. Der står ca. 2.900 kr. på kontoen, som Dorte vil forsøge at få overført til Forbundet, hvorfra vi regner med at kunne rekvirere igen, når vi får behovet.

2.

Erfaringer – i en tid med Corona

Flere onlinekurser
Der udbydes flere kurser online, hvilket giver nye muligheder.
Oplevelser af situationen
Helle fortalte, at der er lavet en undersøgelse, hvor VIP’er fik mulighed for at beskrive
deres oplevelse af at være sendt hjem. Tilsvarende er ikke set for TAP’er.
Er vi interesserede i at høre nærmere herom?
@Helle, ved du, hvem der har udført undersøgelsen?
Regelsæt i forhold til at arbejde hjemme eller på kontoret
Der er en oplevelse af, at det er vanskeligt at få ledelserne til at lytte til medarbejderne
og til at samarbejde om fælles retningslinjer. I stedet fralægger de sig ansvaret og tyr
til lokale aftaler.
Det betyder, at der er stor forskel på, om man forventes at arbejde mest muligt hjemmefra eller mest muligt på kontoret. Hos nogle administrationer/afdelinger er det
svært at opnå aftaler om at arbejde hjemmefra overhovedet, mens andre har mulighed
for at arbejde hjemmefra op til 3 dage/uge uden at blive mistænkeliggjort for deres
valg.
Kan vi gøre noget?
Tinna fortalte, at hun har kontakt til Olav Bertelsen, som hun har bedt tage problematikken med videre op. Det er dog usikkert, om det er sket.
Vi overvejer, om vi evt. kan lægge større pres på via fx TR-kollegiet eller HSU.
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Derudover overvejes, om en artikel (vinklet som den gode historie) i OMNIBUS kunne
have en effekt.
Hvis KU (eller andre universiteter) laver fælles retningslinjer, kan vi rette opmærksomheden mod det.

3.

Arrangementer/GF

Arrangementer
Marie foreslog et online-arrangement for KS-klubbens medlemmer. Det kunne fx
arrangeres som et gå-hjem-møde på en halv time.
Selvom der er tvivl om, hvorvidt det kan trække folk til, er idéen god og absolut værd
at forfølge.
I første omgang med en intern oplægsholder. Viser det sig at være en succes, kan vi
senere forsøge os med en ekstern oplægsholder.
Marie og Marie Louise arbejder videre med det.
Generalforsamling 2021
Vi forventer at kunne afholde generalforsamling ultimo februar eller i marts måned
2021.
Lone og Karin finder en dato, hvor planlægning af program kan påbegyndes.

4.

Idéer til næste nyhedsbrev

Vi har tidligere talt om at lave en survey i forbindelse med næste nyhedsbrev med
spørgsmål som:
Hvilket formål synes du, at KS-klubben har/skal have?
Har du idéer til faglige og/eller sociale arrangementer?
Hvilken type arrangementer kunne du tænke dig?
Hvor ofte synes du, at KS-klubben skal holde arrangementer?
Er der interesse for ERFA-grupper, og i så fald hvilke?
Er der kurser, som kunne være relevante? (fx sprog, kommunikation, etc.)
Det vil være en god måde at række ud på netop nu.
Desuden kunne vi evt. tage Helles input med om VIP-undersøgelsen (men hvor blev
TAP-undersøgelsen af)? Og hvad blev resultatet af undersøgelsen?

