Referat: KS klub bestyrelsesmøde 9. september



Tilstede: Linda Andersen, Dorte Abildskov, Bibiana Paluszewska, Tina Meyer, Marianne Dammand
Iversen, Marie Louise Bro Pold (referent)
Afbud: Lone Hanberg

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Generalforsamling
Tilbagemelding fra SU’er
AC TAP klubben
Eventuelt

1. Generalforsamling
Ifølge vedtægterne skal der afholdes generalforsamling en gang årligt. Da vi afholdt ekstraordinær
generalforsamling i januar 2015,valgte bestyrelsen at afholde næste generalforsamling i marts 2016.
Vi har en tradition for at få en oplægsholder til at fortælle om et aktuelt og fagligt relevant emner efter den
formelle del af generalforsamlingen. Hvis I har ønsker eller ideer til emnet for et oplæg, er I meget
velkomne til at kontakte bestyrelsen. Nærmere information om dato, tid, sted og program følger i starten
af det nye år.
2. Tilbagemelding fra SU’er
Der har været afholdt møder i både HSU, hvor Bibiana har en plads, og i ASU, hvor Marie Louise har en
plads. I ASU blev det besluttet at afskaffe ansættelsesstoppet i administrationen, så der igen ansættes efter
normale procedure.
Derudover er de kommende fysiske og psykiske APV’er blevet behandlet. Der er nedsat arbejdsgrupper, der
arbejder på udformningen af spørgeskemaerne til de to kommende undersøgelser. Han man input til dette,
kan man henvende sig til sin lokale arbejdsmiljørepræsentant eller sin tillidsrepræsentant.
3. AC-TAP klubben
Klubben lever i bedste velgående og afholdt i foråret et interessant arrangement om LinkedIn. Der
planlægges et arrangement i løbet af efteråret, der vil handle om lønforhandlinger eller MUS.
Link til AC klub website: http://medarbejdere.au.dk/actapklub/
4. Eventuelt
KS studietur til Spanien er i planlægningsfasen. Arbejdsgruppen er i gang med at få kontakter til relevante
steder og undersøge transport, overnatning mm. Turen vil foregå i slutningen af oktober / starten af
november 2016.
På KS’ repræsentantskabsmøde 14. november er der valg til KS’ hovedbestyrelse. Bibiana genopstiller på
listen ’Offentligt ansatte’.

