Referat: KS klub bestyrelsesmøde 23. maj
Tilstede: Dorte Abildskov, Helle Christiansen, Bibiana Paluszewska, Tina Meyer, Lone Hanberg,
Marie Louise Bro Pold (referent)
Afbud: Marianne Dammand Iversen, Karin Kristensen
Dagsorden:
1. Efteråret i KS klubben, gode ideer til arrangementer
2. Hvordan får vi styr på medlemslisterne
3. Tilbagemeldinger fra samarbejdsudvalg
4. Den psykiske APV
5. Resultater fra lønforhandlingerne
6. Samarbejdet i AC TAP-klubben
7. Eventuelt

1. Efteråret i KS Klubben
Kommunikation og Sprog i Region Midtjylland har allerede mange gode arrangementer i Aarhus i løbet af
efteråret, ligesom AC-Tap klubben ved AU vil lave arrangementer.
Vi vil dog undersøge om det er muligt, at arrangere en rundvisning på Navitas med efterfølgende spisning
på en restaurant i løbet af september eller oktober.
Vi tager også gerne imod forslag fra medlemmerne.
2. Styr på medlemslisterne
Vi skal have styr på medlemslisterne, så vi sikrer, at alle medlemmer modtager informationer fra KSklubben. Alle TR’erne bruger derfor den skabelon, som Marianne har lavet.
3./4. Tilbagemeldinger fra samarbejdsudvalg og den psykiske APV
Lone orienterede om situationen på Institut for Klinisk Medicin, hvor der desværre skal spares en del, og
det vil formodentligt ikke kunne undgås at skære ned på medarbejderstaben.
HSU har arbejdet med APV 2016, og dette arbejde vil nu fortsætte i ASU, FSU’er og LSU’er.
Man kan læse mere APV processen her:
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/apv/psykisk-apv-20152016/
5. Resultater fra lønforhandlinger
Generelt har KS medlemmerne fået et fint resultat. Men der er meget stor forskel på de forskellige
fakulteter og administrationscentre. Nogen steder er det gået rigtig godt, og andre steder er det tydeligt, at
økonomien er anstrengt.

6. Samarbejde med AC-tap klubben
AC-Tap klubben står fortsat for mange gode arrangementer, hvor der også deltager mange KS’ere.
Den 1. juni afholdes et arrangement om stress og forebyggelse heraf. Læs mere her:
http://medarbejdere.au.dk/actapklub/
7. Eventuelt
Studieturen til Spanien i slutningen af oktober måned: Der arbejdes hårdt i planlægningsgruppen med at få
de sidste detaljer på plads. Hotelsituationen og ønsket om mange eneværelser var lidt af en udfordring,
men det ser ud til at det er ved at være løst. Der er 23 tilmeldte. Læs evt. mere her:
http://ksklubben.au.dk/pages/foreloebig-program-for-studietur-til-sevilla-ultimo-2016/
Bibianas ansættelse udløber den 30. november 2016, og vi skal udarbejde en plan for, hvem der overtager
disse TR-poster på næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde bliver i starten af september.

//Marie Louise Bro Pold (referent)

