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Referat Arbejdsudvalget
mandag den 19. september 2016 kl. 17.00-19.00, FOA Kolding, Agtrupvej 84, Kolding
Indbudte

1.

Mødt

Regionsformand, Niels Ole Beck

X

Arbejdsudvalgsmedlem, næstformand, Margot Torp

X

Regionskasserer, Jørgen Wedel

X

Afbud

Arbejdsudvalgsmedlem, Lene Thiemer Hedegaard

X

Arbejdsudvalgsmedlem, Karsten Wohlgemuth

X

Organisationssekretær, Elna Johansen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Jan Stubberup

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Gitte Ottesen

X

Hovedbestyrelsesmedlem, Tina Maria Lund Kristensen

X

Gruppeformand, Poul-Erik Svendsen

X

Sekretær uden stemmeret: Jan Salskov

X

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

2.

Godkendelse af referater
Margot: Skal vi lave en lite til bestyrelsesmøder over deltagere med afkrydsning som i dette referat.
Vedtaget.
Godkendt

3.

Særlige pubkter til arbejdsudvalgets behandling
a.

Repræsemtamtskabsmøde 2017. Forslag til dato er 29. april.
Hvor skal det være?
Datoen er vedtaget.
Eriitsøhallerne. ved Middelfart. Jørgen kontakter dem.

b.

Regionens valgforberedelse. AOF vil gene foreslå vi starter op slutning januar 2017.
Det kniber for AOF at være klar før.
Undervisere: Folketingsmedlemmer og lokale samt regionale undervisere.
Godkendt.

Ej Mødt

R E G I O N

S Y D D A N M A R K

Regionsformand Niels Ole Beck, Revlingevej 3, 6800 Varde – nielsolebeck@mail.dk – Tlf. 75 22 54 46 – Mobil 21 78 67 43

c.

Forslag til Eventuelt ansættelse af en studentermedhjælper.
Finansiering af partiets nye uddannelsessystem
Partikontoret finansierer:
Den ene halvdel af lønudgifterne til de regionale uddannelseskoordinatorer dog max på 92.500,- under forudsætning af at
medarbejderen afsætter 20 timer ugentligt til arbejdet med uddannelserne.
Den ene halvdel af telefon og internet udgifter til de regionale studenter
Udvikling, tryk og forsendelse af undervisningspakkerne. Max. 3000,-.
Lokaler, forplejning og underviserhonorar/rejserefusion i forbindelse med alle de landsdækkende kurser
Regionerne finansierer:
Den anden halvdel af lønudgifterne til de regionale uddannelseskoordinatorer. Ca. 92.500,Den anden halvdel af telefon og internet udgifter til de regionale studenter ca. 3000,Lokaler, forplejning og underviserhonorar/rejserefusion i forbindelse med alle de regionale kurser ca. 1500,- pr. uddannelsesdag, samlet omkring 12.000,Foreningerne/kredsene
Lokaler, forplejning og underviserhonorar/rejserefusion i forbindelse med alle kurser i foreninger og kredse ca. 1500,- pr.
uddannelsesdag,
Tror vi på kredse og afdelinger vil bruge det?
Hjælperen skal indgå i et fagligt miljø påpartikontoret, men tage udgangspunkt i regionen.
Det er flere uafklarede spørgsmål. Hvad er gevinsten? Tror ikke de små partiforeninger vil bruge det.
Behovet er der, men der skal tænkes meget over profilen.
Synes det er meget med 1500 kr. for hver uddannelsedag.
Niels Ole kontakter de andre regionsformænd for at høre deres reaktion.
Skal vi nedlægge vores uddannelsesudvalg fra 2017, så er der 100.000 kr. der?

d.

Opfølgning på valgprogramskrivning:
Organisering af valgprogramskrivning.
Der er nedsat grupper og nogle har holdt møde.
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Sender besked til alle om at der er en hjemmeside, hvor alle navne, datoer m.v. vil fremgå.
Niels Ole ringer til tovholderne for at høre om de er i gang.

e.

Årshjulet: hvor lang er vi i forhold til det planlagte. Jan har send en revideret rundt.
Intet nyt.

4.

Nyt fra de centrale udvalg:
f.

Nyt fra Margot. Principudvalgsmødet
Margot: Det er godt beskrevet i det materiale der er udsendt til kongressen. Der er et møde den 15. oktober, hvor
Margot ikke kan deltage. Margot tager kontakt til Elna.

5.

Organisationssekretær
Elna: Vi havde et vellykket kursus den 10. sept. i Middelfart for potentielle kandidater. Der var tilmeldt 40, mendesværre var
der 10 der udeblev uden afbud. Jeg vil høre om jeg kan skrive til dem og bede dem betale for de udgifter der var forbundet
med mad til dem. Dvs. ca. 50 kr. og så er det uden kaffe og drikkelse.
Arbejdsudvalget er enig i, at der skal sendes en regning på 50,- kr. til dem der udebliver.

6.

Regionskassereren
Jørgen: Har ikke flere restanter. Sidste kreds har betalt.
1,4 mill. i kassen. Vi skal have brugt 3-400.000 kr. inden nytår.
Når vi kommer lidt længere hen beder vi kredsene søge penge hos regionen.

7.

Korte meddelelser fra arbejdsudvalgsmedlemmer
Tina: Var til bisættelse ved Bent. Efter ceremonien var vi på Esbjerg Højskole.
Margot: Har fundet ny formand for ligestillingsudvalget. Tina Skov Jensen fra LO. Margot fortsætter som næstformand.

8.

Eventuelt.
Næste møde: 17. oktober.
Referat
Jan Salskov
sekretær

