FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND
Sekretariatet

14.06.2021

REFERAT
Hovedbestyrelsesmøde nr. 6/2021
Onsdag d. 09.06.2021 kl. 17.00 – 18.00
Hotel Svendborg

1

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden udsendt 08.06.2021.

2

Godkendelse af referat af HB møde 4 og 5 /2021
Referatet udsendt 08.06.2021
Referater fra HB møde 4 og 5 godkendt.

3

Sager til drøftelse

3.1

TAT Delegeretmøde 2021 og seminar
Gennemgang af dagsorden, fordeling af opgaver
Besluttet:
TAT’s fremtid 2021 er et vedtagelsespapir.
Budget og økonomiske indstillinger flyttes sammen og tages samlet under
punkt 8.
Snak omkring indstilling om kontingentstigning. Tidligere kontingentstigning
har været undladt. Herudover er der også det punkt, at der ydes en særlig
værdibaseret indsats for medlemmerne. Både HB og TAT’s seniorgruppe yder til
mindskelse af underskud ved honorar reduktion og administrationsgebyr fra
TAT’s seniorgruppe.
Beretningen tages der referat af og den vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

4

Sager til beslutning

4.1

Vedtægter ATP til godkendelse
Vedtægter godkendt.

1

5

Sager til orientering
STATE orienterer
På en erhvervsskole, er der ved oprettelse af lokalforening, kommet indsigelser
fra AC via henvendelse til skolens ledelse om at det er en ulovlighed TAT er ved
at begå ved den ny-organisering. Dette har intet på sig og er alene organisations
fjendtlig adfærd.
Kan der indsamles dokumentation tages det videre til CO10. CO10 har meldt
tilbage, at ledere har ret til at organisere sig som andre. Der skal vælges en TR
som planlagt, og denne skal anmeldes til skolen af TAT. Afhængigt af skolens
handlen i forlængelse af denne anmeldelse så skal sagen tages videre til CO10.
Der skal udarbejdes et papir med relevante oplysninger om foreningen –
TAT/STATE. Der kan bruges ved hvervning og andre møder med nye
medlemmer.
Der skal være en række kontante svar på faktuelle forhold og nogle objektive
statement, der understøtter hvorfor TAT/STATE – fx organisationsmæssig
fællesskab, nærvær et kendetegne for TAT etc.

6

Eventuelt
Intet under punktet

7

HB’s egen tid
Intet under punktet.

Med venlig hilsen

Lars Bonde Eriksen
formand
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