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Referat fra generalforsamling i kreds Storstrøm d. 4. september 2018 

1. Valg af dirigent(er) 

Lise Petersen og Anders Ellegaard blev enstemmigt valgt 

 
 Sang:  

TR Anders K. Hansen spillede guitar til Når jeg ser et rødt flag smælde. 

 

2. Valg af referent(er)  

Lene Kristensen og Lene Jørgensen blev enstemmigt valgt. 

 
3. Valg af stemmetællere 

Vivi Henningsen, Birgit Breindahl og Ulla Houldcroft blev enstemmigt valgt. 

 
 Forretningsorden og dagordenen blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

 Velkomst af kredsformand Lisbeth Schou med præsentation af gæster: 

Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand, Jan Vium, kredsformand i kreds Midtsjælland, 

Uffe R. Krag, chefkonsulent, Rune R. Larsen, Digital kommunikationskonsulent, Hanne 

K. Olsen, chefkonsulent og journalist Marie D, Sandahl, alle fra forbundssekretariatet.  

 

 Hilsningstale ved Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand  

 

 Tina Hansen, faglig sekretær/næstformand præsenterede PKA og opfordrede samtidig 

medlemmerne til at stille op som PKA delegerede. 

 

4. Lisbeth Schou indledte punktet kongrestema  

– Vi er Socialpædagogerne. 

 

 Uffe R. Krag og Runa R. Larsen fortalte om årets kongrestema:  

Vi er Socialpædagogerne.  

Derefter blev der arbejdet med kongrestemaet. 

 

5. Kredsbestyrelsens beretning v/Lisbeth Schou og Tina Hansen – link til den 

mundtlige beretning 

Kommentarer fra medlemmer: 

 

Klaus B. Jensen: 

I forhold til at der bliver udbetalt mange penge til medlemmer, som har fået anerkendt 

en arbejdsskade: Det er ofte lettere at få tilkendt erstatning ved fysiske skader. De 

skader, der sker over tid, bliver ofte ikke godkendt. Vil gerne foreslå, at der bliver 

arbejdet på at også disse skader bliver anerkendt.  

 

Mårten Mårtensson: 

Havde kommentarer til familieplejeområdet.  

I forhold til at stemme om den nye overenskomst: som familieplejer er man desværre 

udelukket, selv om man også er pædagog.  

Spændende at se hvilke kræfter, der blev mobiliseret under 

overenskomstforhandlingerne. Opfølgning på det der skete, hvad kan vi bruge det til? 
Hvad var det der skete med musketereden? Hvad kan vi lære af det og bruge 

konstruktivt i fremtiden? 

 
Anders Ellegaard:  

Takkede for lån af Lisbeth som kasserer i LO Næstved. 

Fremover er Lisbeth bestyrelsesmedlem, idet funktionen som kasserer er overladt til en 

anden. 
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Klaus B. Jensen: 

Lisbeth fortæller, at vi som SL gerne kommer ud. Det kan vi se af 

medlemsundersøgelsen. Vi har lykkedes som fagforening at komme ud. Vi scorer højt 

på tilgængelighed og relevant hjælp og kontakt.  Socialpædagogerne i Fremtiden – der 

blev lagt midler ud til kredsene, som de selv kunne bestemme over til 

medlemsarrangementer.  

 

Tina til Klaus: 

Ja, stress fylder mere og mere. Der er fokus på dette, det kan vi godt genkende. 

Det vil afstedkomme store udgifter ved at give erstatninger for stressrelaterede 

arbejdsskader. 

 

Lisbeth til Mårten: 

Selvom der er lavet aftaler i kommunerne, sker det stadig, at aftalerne bliver brugt og 

fortolket forskelligt. Dette skal vi fortsat arbejde med.  

En løsning for alle – hvor blev musketereden af – handler om, hvor man lægger 

trykket. Alle skal have det samme.  

Kritikken er forstummet på bagkanten. Vi har været bedre til at forklare på bagkanten 

end på forkant. 

Midler til Socialpædagogerne i Fremtiden. Den 24. september 2018 afholdes konference 

om, hvad beløbet er brugt til og hvad ønsker vi at fortsætte med. Dette ønsker vi jeres 

hjælp til.  

 

Anita Jørgensen: 

Vi har fået fortalt, at der er valgt 51 TR´ere i kreds Storstrøm – hvor er de i dag? 

Vi skal være mere skarpe, når tillidsrepræsentanterne bliver valgt. Vi skal informere 

dem om vigtigheden i at deltage ved generalforsamlingen samt at de opfordrer deres 

kolleger til at deltage.  

 

Mårten til Anita: 

Enig, men vi vælger ikke TR – det gør medlemmerne. Men vi kan være mere skarpe til 

at formidle vigtigheden i at deltage i generalforsamlingerne. 

 

Lisbeth Schou: 

Tak for kommentarerne. 

I rammer det, der ligger os på sinde. Vi så gerne, at alle kredsens ca. 3000 

medlemmer deltog i dag.  

 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.  

 

6. Regnskabet v/Torben Feldskov 

 

Marianne Albertsen: 

Hvorfor er der sat 200.000,- af til valg i et ikke – valg år? 

 
Lisbeth Schou: 

De 200.000,- er sat af i 2017 til projekt Socialpædagogerne i Fremtiden, men  

kommer her til at fremstå, som om de er afsat til valg. 

 

Læs regnskab og budgetforslag - link 

 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

 

 Hilsningstale ved Jan Vium, kredsformand i kreds Midtsjælland  

 

7. Indkomne forslag: 

Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen 
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8. Fremtidigt arbejde v/Tina Hansen 

 

Læs fremtidigt arbejde – link 

 

Helle Riis: 

Rigtig dejligt, at der er fokus på tillidsvalgte, men det er vigtigt, at TRIO arbejdet 

fungerer og her er lederne også med. 

Tina Hansen: 

Enig med Helle. Vi ønsker at uddanne AMR og TR, så de kan være på niveau og kan 

matche med ledere og mellemledere. 

 

Fremtidigt arbejde blev enstemmig vedtaget. 

9. Kredsens budget v/Torben Feldskov 

 

Læs regnskab og budgetforslag – link 

 

Kredsens budget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 Kahoot ved Kasper Lorentzen, kredsbestyrelsesmedlem 

Vindere af konkurrencen blev: 

1. Mette Witt Jensen 

2. Tanja Jeppson 

3. Morten Lundhøj 

 

10. Fonden til støtte for den gode arbejdsplads v/Tina Hansen 

Der var desværre ikke kommet nogen indstillinger til prisen. 

11. Evt. 

Marianne Albertsen: 

Opfordrede medlemmerne til at stille op som PKA delegerede. Hun har selv haft megen 

glæde af at have været delegeret. 

Det forventes, at der bliver 2 ledige pladser som delegeret.  

 

Birgit Breindahl: 

Som ny TR takkede hun kredskontoret for at blive taget godt imod som ny 

tillidsrepræsentant.  

 

Lisbeth Schou: 

På grund af den nye persondataforordning, bedes deltagere sige til, hvis kredskontoret 

ikke må bruge billeder på hjemmesiden og Facebook. 

 

Opfordrede alle til at tilmelde sig konferencen den 24. september 2018 i Maribo og 

samtidig at sige det videre til kollegerne. Se på hjemmesiden om indhold og tilmelding. 

 

Tak til dirigenter for indsatsen. 

 

Mindede deltagerne om, at der er 5 medlemmer, der kan deltage i kongressen den 14. 

november 2018. Giv besked til Lisbeth eller Tina, hvis I ønsker at deltage og giv denne 

besked videre til jeres kolleger, der måske også har lyst til at deltage. 

 

Tak for denne gang. 
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