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FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 25.06.2020 
Sekretariatet 

 
 

Hovedbestyrelsesmøde nr. 4/2020 
Tirsdag d. 25.06.2020 kl. 7.30 – 8.30   

Skype-møde 
 

Følgende deltog; 
Formand Lars Bonde Eriksen 
Næstformand Gert Nielsen 
Kasserer Susanne Winkler Hansen 

 Richard Hanlov  
 Kim Erik Clausen  
 Claus Seierup Jensen 

Sandra Trasborg Hansen 
 
 Afbud;  
 Formand for TAT-seniorer Hans-Jørgen Møllegaard 
 
 Fra sekretariatet deltog 
 Gitte Anholm  

Turid Leirvoll 
  
 
1 Godkendelse af dagsorden 
  

Dagsorden blev godkendt. 
 

 
2 Godkendelse af referat af HB møde 3/2020  
  

Revideret referatet godkendt. 
  

  
3 Sager til drøftelse og videre opfølgning, beslutning 
 
3.1  OK21 

 
 Orientering fra CO10 bestyrelsesmøde, kort gennemgang af tidsforløbet.  
 

Der skal laves krav til OK21, som vil kunne være relevante for en almindelig 
tre-årig periode. 

  
Kravene skal være sådan sammensat, at der sikres at der ikke sker en realløns-
nedgang. 
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Udsendt materiale blev godkendt, dog med en bemærkning om at det er ret 
omfattende. Der laves en enkelt og meget kort side med kort præsentation af 
emnerne, Udsendelsespapir. 
 
Hvis man ikke finder alle emner dækket, er man velkomne til at indsende andre 
krav. 

 
Videre forløb for oplæg til aftaleforhandlinger OK21 

 
 
3.2  Økonomi 
  
 Regnskab for perioden januar – maj, rundsendt 24. juni 2020. 
 
 Susanne gennemgik regnskabet, det gav ikke anledning til bemærkninger. 
 
 Godkendt 
 Regnskabet blev godkendt. 
 
 
4 Sager til orientering 
 
 Der udsendes en kort skriftlig status til HB inden sommerferien. 
 
 
5 Eventuelt 
 
 Nedsatte udvalg omkring TAT’s fremtid afholder første møde fredag den 3. juli 

2020 kl. 8, via SKYPE. 
 
 Kort præsentation af at der i CO10 er lavet en analyse af pensionsordningen for 

området. Denne analyse har fået PFA til at skærpe forholdene så disse bliver 
forbedret for medlemmerne. 

  
 Kommende HB-møde i august vil blive afholdt via SKYPE den 24. august 2020 

kl. 15.00 – 18.00. Udvalg om TAT’s fremtid behandler hvilken form HB-møder 
fremadrettet afholdes. 

  
 
6 HB’s egen tid 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

 
Lars Bonde Eriksen Gert Nielsen 
formand næstformand 
 
 
Referat godkendt på SKYPE-møde 24. august 2020 
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