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 FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 10.06.2016 
Sekretariatet J.nr. ….../2016-4 

 
 

Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2016 
 

Torsdag 26. maj 2016 kl. 15.00 - 1700 
 

i Mødelokale ODIN, Snorresgade 15, 2. sal, 2300 Kbh. S 
 

Redigeret referat 
 
Afbud fra: 
Knud Erik Krøjer Nielsen, Stefen Lunn og Ingolf Lindmark Olsen 
 
 
I Fastsættelse af dagsorden 
 
Dagsorden godkendt 
 
II Godkendelse af referat af HB-møde nr. 3/2016 den 27. april 2016  
 
Godkendelse af referatet. 

 
    
III Sager til beslutning 
 

1. Artikler til hjemmesiden 
  

Der skal laves lidt info til hjemmesiden om ansættelse af faglig konsulent. 
 

2. Faglig konsulent 
 

Henrik Witt er ansat i sekretariatet fra 1. juni. Henrik er ansat 3 dage om ugen. Der skal 
suppleres med en administrativ arbejdskraft til dækning af mail, økonomi og andet admi-
nistrativt arbejde. 
Susanne indstillede, at der sørges for at få administrativ støtte systematisering og kort-
lægning af det administrative område. Der er et aktuelt behov for at få sekretariatet til at 
fungere. 
  

3. Telefontid 
 
Det aftaltes, at vi begrænser telefontiden i sekretariatet. Det er vigtigt, at samle telefonti-
den således foreningen medlemmer og bruger kan få direkte kontakt med den faglige 
konsulent, men at vores faglige konsulenten også kan få perioder til at lave sagsbehand-
ling/deltage i møder. Der indføres derfor fra 1. juni telefon tid fra kl 1000 til 1200 tirsdag, 
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torsdag og fredag. Der holdes ferie lukket i sommer 27, 28 og 29, hvor den faglige konsu-
lent også holder ferie.  
Sekretariatet kan udenfor telefontiden og i ferier fanges på mail, hvor der så følges med i, 
hvad der sker, og der laves den nødvendige sagsopfølgning løbende i perioden. Denne 
beslutning offentliggøres på nettet overfor medlemmerne. 
 
IV Sager til orientering 
 

1. Ny lokalafdeling i Energistyrelsen 
 
Der er afholdt stiftende generalforsamling, hvor de nye vedtægter blev sat i drift. 

 
 

2. Nyt fra CO10’s bestyrelse 
 
Formanden orienterer.   
 
 

3. Flytning af statslige arbejdspladser  
 
Der er nu udsendt varslinger på nogle områder, og der kommer løbende spørgsmål ind, 
omkring praktiske forhold.  Centralorganisationen bliver løbende opdateret. 
 
Formanden orienterer.  
 
 

4. Erhvervsskoleområdet 
 
Ikke noget nyt fra Tovholderen, der er dog mange afskedigelsessager i sekretaiatet.  
 
 

5. Oppe i tiden 
 
Ikke noget nyt. 

 
6. Tillidsmandsmødet 

 
Der var en stor tilfredshed med vores tillidsmandsmøde, hvor foreningen selv var i cen-
trum. Især punktet omkring dialog forum var meget anerkendt hos deltagerne. De emner 
der kom fra, vi HB arbejde videre med. Susanne og Janne har lavet opsamling på dagen. 
 
 

7. Nyt fra sekretariatet 
 
Der er behov for at få samlet op på arbejdet i sekretariatet. Bente er ved at gøre over- 
levering klar og afslutter de sager, hvor hun kan. Der udestår noget journalisering.  
De efterlyste referater skal findes frem og ligges op på nettet. 
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V Økonomi 
 
Susanne orienterer. 
 
Økonomien følger budgettet. 
  

    
VI Eventuelt 
 
Intet under punktet 
 
VII HB´s egentid 
 

 
Venlig hilsen 

 
 
 
 

Lars Bonde Eriksen 
referent 


