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Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter 
TAT’s væsentligste aktiviteter er som faglig forening at sørge for opfyldelse af 
foreningens aftale og forhandlingsret, samt støtte foreningens medlemmer i deres 
arbejdsliv i forhold til de udfordringer og problemer de fagligt må løbe ind i. 
Foreningen skal medvirke til fastholdelse og udvikling af de tillidsvalgte, således at 
foreningens medlemmer har lokale repræsentanter og kort vej til faglig bistand på 
arbejdspladser. Hvor dette ikke er muligt, er det sekretariatet der træder ind og 
støtter op, således at fagligheden ikke fortabes og der er et fuldt “sikkerhedsnet”. 

Arbejdet med OK18 løb gennem hele året; fra de indledende spørgsmål til 
medlemmerne om TAT’s prioriteringer, der blev fulgt op af vedtagelse i HB, 
indarbejdelse i forhandlingsfællesskabets samlede krav, hårde forhandlinger med 
statens repræsentanter, og til sidst aftaler, der som følge af sammenhold og 
betydelig indsats sikrede både spisepause, lønfremgang og nogle særlige 
forbedringer på TAT’s forhandlingsområde for erhvervsskoleansatte.  

TAT skal i det faglige landskab sikre maksimal politisk involvering. Det skal ske 
gennem aktiv deltagelse i udvalg fx politiske fora i Central- og Hovedorganisationen. 
TAT vil fremover være repræsenteret i flere af de nye udvalg, der er nedsat under 
FH, på områder som ledelse, arbejdsretlige sager og arbejdsmiljø. 

TAT skal sørge for vigtig faglig information på nettet, således at nuværende og 
kommende medlemmer på en nem måde kan holde sig orienteret. 

Foreningens hjemmeside er i løbet af året opdateret og givet en ’makeover’, og såvel 
TAT’s formandskab, som STATE udsender nyhedsbreve. 

I forbindelse med rekruttering er det af stor vigtighed, at foreningens kerne værdier 
er tydelige og til stadighed i spil. Nøgleordene er - åbenhed, nærhed og indgående 
kendskab til det forhandlingsområde som TAT dækker. Kort fortalt er “medlemmet i 
centrum”. 

Udviklingen i TAT’s aktiviteter 
Der har i 2018 været en tilgang af medlemmer, som ikke er set i de seneste år. 
Dette tyder på, at kurven for tilbagegang nu er ved at være knækket. Udviklingen 
på vores faglige område, gør at foreningen skal være tydelig og endnu mere 
udadvendt. Fremtidens rekruttering ligger på områder indenfor 
undervisningsområdet og indenfor de brancher, hvor nye ansættelsesformer har 
vundet indpas. På disse områder er vi udfordret af andre organisationer, hvorfor 
vores faglige tilbud skal være af en sådan beskaffenhed, at det er TAT, der er det 
naturlige valg. I dette arbejde er sekretariatet kombineret med de faglige aktive ude 
på arbejdspladserne nøglen til succes. Sekretariatet og den politiske ledelse vil i 
fremtiden lave indsatser og kampagner, målrettet de nævnte områder. For at 
komme endnu tættere på medlemmer tænkes der afviklet løntjek rundt på 
arbejdspladserne og indføre begrebet “det mobile sekretariat”, hvor medlemmerne 
nu fysisk kan møde vores kerne medarbejdere i hele landet.  
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Der er mange muligheder for fortsat vækst, men det kræver nye løsninger og 
indsatser. 

Ændring i budget- og regnskabspraksis 
Der har i de seneste år været behov for advokatbistand, i forbindelse med en række 
komplekse personsager. Dette uden at bistandsfonden er blevet anvendt.  

På Delegeretmøde 2018 blev det besluttet, at driftsføre bistandsfonden til brug for 
juridisk bistand ved komplekse personsager. 



Påtegninger 

Ledelsespåtegning 
Ledelsen i TAT har behandlet godkendt årarapporten for 1. januar- 31. december 
2018. 

Det er ledelsens opfattelse, at åraregnakahet giver et retvisende billede at TAT's 
aktiviteter samt resultatet heraf for regnskabsåret 1. januar-31. december 2018. 

Ledelsesberegningen indeholdet' en retvisende redegørelse Cor de forhold, 

beretningen omhandler. 

Årsrapporten indstilles til Hovedbestyrelsens godkendelse. 

København, den.lK. februar 2019 

/LJ/l 
Lars Bonde Eriksen 
Fønrtønd 
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Susanne Winkler Hansen 
Kasserer 
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Intern revisionspåtegning 

Nedenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med 
foreliggende bilag samt den foretagne bogføring. 

Endvidere har vi konstateret, at foreningens beholdninger er til stede. 

Regnskabet giver i øvrigt ikke anledning til bemærkninger. 

København, den 28. februar 2019 

�id.(:� 
Revisor 

c1�tiuc1�
Janne Lyng Lundager 
Revisor 

Side 4 af 6 



Side 5 af 6 

Årsregnskab 

Anvendt regnskabspraksis 
Årsregnskabet for TAT er aflagt i overensstemmelse med almindelig 
regnskabspraksis og reglerne fastsat i Regnskabsinstruks for TAT. 

Kontingentindtægter 
Indtægter for kontingent indregnes i resultatopgørelsen, i det omfang kontingentet 
er opkrævet i regnskabsåret. 

Finansielle poster 
Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, 
der vedrører regnskabsåret. 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger samt kurs-gevinst 
og -tab på aktie og obligationsbeholdning. 
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Driftsregnskab for 1. januar 2018 – 31. december 2018 

Regnskab Resultatopgørelse Regnskab Budget 

2017 2018 2018

Indtægter

2.384.292 Kontingent indtægter 2.353.807 2.513.018

45.721 Finansielle indtægter 36.711 39.000

0 Øvrige indtægter 304.699 0

2.430.013 2.695.217 2.552.018

Omkostninger

1.497.772 Personaleomkostninger 1.788.498 1.803.594

425.861 Kontingent omkostninger 404.627 409.248

64.213 Sekretariatslokaler 57.251 58.305

26.948 Administrationsomkostninger 30.027 31.400

421.775 IT omkostninger 164.815 134.268

36.810 Lokalafdelinger & tillidsrepræsentanter 19.624 51.200

110.718 Mødevirksomhed 110.544 171.500

8.076 Repræsentation 7.705 14.000

440.278 Forsikring & ekstern bistand 310.711 180.950

0 Investeringer og aktiviteter 23.201 115.100

3.032.451 2.917.003 2.969.565

-602.438 Ordinært driftsresultat -221.786 -417.547

Kursreguleringer

125.287 Kursregulering aktiebeholdning -129.534 0

-12.375 Kursregulering obligationsbeholding -186 0

112.912 -129.720 0

-489.526 Årets resultat før skat -351.506 -417.547

7 Skat 0 0

-489.519 Årets resultat -351.506 -417.547
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