Referat - KS bestyrelsesmøde 10. april
Tilstede: Tinna Meyer, Lone Hanberg, Dorte Abildskov, Bibiana Paluszewska, Linda Andersen, Marie Louise
Bro Pold
Afbud: Mette Glerup Thomsen
Dagsorden:
1. Næste ordinære generalforsamling
2. Lønforhandlinger
3. Tilbagemeldinger fra samarbejdsudvalg
4. Samarbejdet i AC TAP-klubben
5. Opsamling på bestyrelsens årshjul / kommende arrangementer

1. Næste ordinære generalforsamling
Da KS afholdte ekstraordinær generalforsamling den 22. januar, udskydes den ordinære generalforsamling
til efteråret 2015. Der udsendes indkaldelse med dato og dagsorden i løbet af september eller oktober
2015.
2. Lønforhandlinger
Lønforhandlingerne er i gang på alle områder, både i enhedsadministrationen, i de administrative centre og
på institutterne har der været afholdt forhandlinger. Forhandlingerne forventes afsluttet omkring 15. maj.
Det ledelsens ansvar at melde tilbage til dem der får afslag, dem der får lønforbedring får brev herom fra
HR. Der kan være forskel på hvornår forhandlingerne afsluttes og resultatet meldes ud, så spørg din
nærmeste leder, hvis du er i tvivl.
Det er et generelt problem at tillidsrepræsentanterne ikke får lønhistorikken med i de lønstatistikker de får
fra HR. Derudover er det tydeligt, at der er få penge og løntilbageholdenhed fra ledelsens side.
3. Tilbagemeldinger fra samarbejdsudvalg
ASU: Der skal spares i administrationen, dette er en del af de offentlige besparelser og universitetsledelsen
har valgt at hele besparelsen skal ske i administrationen. Se referat fra sidste ASU møde den 24. marts for
mere information: ttp://medarbejdere.au.dk/administration/hr/samarbejdsudvalg/asux/moedematerialer/
HSU: På sidste møde var det primært budgettet der blev diskuteret. Umiddelbart giver det ikke anledning til
bekymring.
4. Samarbejdet i AC TAP-klubben
Der blev afholdt generalforsamling den 15 marts med efterfølgende spisning på restaurant Lotus. Der
deltog ikke helt så mange som man havde håbet på.
Der afholdes også et LinkedIn arrangement 28. april, der er udsendt separat indbydelse. Læs mere om
arrangementet og tilmeld dig her: http://medarbejdere.au.dk/actapklub/nyheder-og-arrangementer/
5. Opsamling på bestyrelsens årshjul / kommende arrangementer
Der blev afholdt lønworkshop den 22. januar, som fik rigtig positiv respons fra de godt 30 deltagere. Du kan
finde materialet fra workshoppen her: http://ksklubben.au.dk/loenworkshop/
Vi har endnu ikke arrangementer på programmet til efteråret, udover den ordinære generalforsamling.
Send gerne forslag og ideer til bestyrelsen.

Husk også at KS afholder flere arrangementer i Aarhus. Du finder dem alle her:
http://ksklubben.au.dk/arrangementer-hos-forbundet-kommunikation-og-sprog/
6. Eventuelt
Der afholdes generalforsamling for alle AC tillidsrepræsentanter den 22. april, Tinna og Bibiana deltager.

//Referent: Marie Louise Bro Pold

