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FORENINGEN AF TEKNISKE OG ADMINISTRATIVE TJENESTEMÆND 15.09.2021 
Sekretariatet 

 
 

REFERAT 
Hovedbestyrelsesmøde nr. 8/2021 

Onsdag den 8. september kl. 18.30 – 21.30 
Snorresgade 15,  

 
I mødet deltog: 
 

Formand Lars Bonde Eriksen 
Næstformand Kim Eriks Clausen 
Kasserer Susanne Winkler Hansen 

 Claus Seierup Jensen 
Henrik Philip Jørgensen 
Richard Hanlov  

  
Afbud;  
Formand for TAT-seniorer Hans-Jørgen Møllegaard 
Sandra Trasborg Hansen  

 Turid Leirvoll 
 
 Fra sekretariatet deltog; 
 Gitte Anholm, referent 
 
 
 
1 Godkendelse af dagsorden 
 
 Dagsorden godkendt. Pkt. 2.1 tages som sidste punkt  
 
2 Sager til beslutning 
 
2.1 Ændringer i sekretariatsansættelser – til beslutning 
   

- Økonomiske beregninger  
- Indstilling til vedtagelse 
- Stillingsopslag 
- Ansættelsesudvalg 

 
Det blev besluttet, at der skal søges efter en projektmedarbejder i en 2-årig 
periode på 20 timer pr uge. Ansættelsen skal følge op på, at der er indgået 
aftale om seniorjob på halvtid gældende for Turid. 
 
Der udarbejdes et stillingsopslag, der lægges ud på job-site. Der skal være en 
hurtig ansættelsesproces, da stillingen skal besættes hurtigst muligt senest 1. 
november 2021.  
 
Der blev nedsat et ansættelsesudvalg bestående af 3 personer (en fra 
sekretariatet, en fra bestyrelsen og en fra formandskabet) 
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Kim Clausen 
Richard Hanlov 
Gitte Anholm  

 
2.2 TAT-seminar 25.-26. oktober 2020 
 

- Udkast til program 
- Indstilling til fysisk afholdelse 

 
 

Beslutning 
Rammen for seminaret blev drøftet og vedtaget at der arbejdes videre med 
programmet. 
 

  
2.3 Økonomi  
  
 Juli rapportering  
 
 Fremsendt månedsrapportering gennemgået af Susanne. 
  
 Tilskud fra Interesseforeningen skal fra budget 2022 fremgå med egen post. 
  
 Beslutning 

Månedsrapportering godkendt af HB. 
 
  
3 Orientering 
 
3.1 Verserende sager i sekretariatet 
 
 Lars og sekretariatet orienterede om verserende sager. 
 Der pågår fortsat sager om forkert skalatrinsindplacering, og der bør forsøges undersøgt 

om der er flere der er fejl indplaceret. 
 
 OK forhandlinger for mindre grupper i TAT er i sidste fase. 
 
  
 
3.2  Orientering fra STATE 
 
 Der er eksempler på arbejdsgiver ikke vil lade mellemledere have en 

tillidsrepræsentant, da de ikke både kan være ledere og en del Kim orienterede omkring 
sager på STATE området. 

 
 
4 Eventuelt 
 
 Intet under punktet. 
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Med venlig hilsen 
 
 
 
Lars Bonde Eriksen Kim Clausen 
formand næstformand 
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