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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Torsdag den 2. april 2020, kl. 12.00 – 14.00 
         
    
Deltagere:    Tine Segel, Jette Fugl, Andreas Damsbo Brix, Daniel Ackey, Gitte 

Andersen, Jacob Holm Krogsøe, Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen, 
Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen, Rikke Blaabjerg, 
Sarah Elizabeth Hvidberg og Helle Fridberg (medarbejderrepræsentant)  

   
Anette Lerche, Torben Jensen og Gitte Holm (referent)  

 
 
Sted:   Virtuelt møde via Zoom 
 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Torben Jensen 
 
 

 
 

1. Generel orientering 
 
2. Nyt fra AC 

 
3. Udmeldinger ifht. anvisninger omkring arbejde og udførelse af arbejde 

 
4. Aktuelle sager 

 
5. Årsregnskab til godkendelse 

 
6. Medlemshenvendelser 

 
7. Kommunikation 

 
8. Arrangementer 

 
9. Folkemøde 

 
10. Referat af mail-FU 17. marts 2020 

 
11. Eventuelt 

 
 
 
1. Generel orientering  

 
Tine Segel bød velkommen til mødet og takkede hovedbestyrelsen for at være så interaktive 
på e-mail og Facebook også i forhold til videndeling. Der er mange store og svære drøftelser 
i øjeblikket, og Tine Segel var glad for at kunne vende dem med hovedbestyrelsen. 
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Forretningsudvalget bliver også løbende  orienteret og involveret når der skal gives større 
politiske mandater i AC.  
 
Medlemmerne informeres løbende på hjemmesiden, hvor Rådgivning og Forhandling har 
oprettet siden ”Spørgsmål og Svar om Coronavirus” omkring hvilken betydning 
myndighedernes udmeldinger og retningslinjer har for medlemmernes arbejdsliv. 
 
Der bliver ligeledes løbende lagt nyheder fra Kommunikation og Perspektiv samt Nyt fra 
formanden på hjemmesiden. 
 
Alle medarbejdere varetager deres arbejde hjemmefra, så sekretariatet løser de vanlige 
opgaver. 
 
Konklusion: 
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
 

2. Nyt fra AC 
 
 Forhandlinger på det offentlige og private område 
 

Den 27. marts 2020 blev der indgået aftale mellem arbejdsmarkedets parter om afvikling af 
frihed i forbindelse med hjemsendelse grundet Covid 19 situationen på det offentlige område. 
Hvis arbejdsgiveren vurderer, at medarbejderen ikke kan varetage arbejdsopgaver i hele 
eller dele af perioden fra 28. marts til 13. april, kan medarbejderen blive pålagt at afvikle 5 
dages ferie, afspadsering eller fleks. Restferie, der eventuelt har været aftalt overført til 
næste ferieår, kan arbejdsgiver også kræve anvendt i perioden i stedet for. 
 
Det er vigtigt, at forbundet er opmærksom på, hvordan dette aftales lokalt på de enkelte 
arbejdspladser og er i dialog med tillidsrepræsentanterne, men Rådgivning og Forhandling 
har oplevet, at tingene er blevet aftalt lokalt og uden de store problemer. 

 
Forhandlingsfællesskabet og KL har udarbejdet en fælleserklæring, der berører alle ansatte 
på det kommunale område, og giver hjemmel til, at medarbejdere kan blive anvist opgaver i 
kritiske funktioner eller opgaver på andre tidspunkter, lokaliteter og/eller overenskomst-
/fagområder, end de normalt udfører deres daglige arbejde. Der skal så vidt muligt tages 
afsæt i de eksisterende overenskomster og aftaler, og hvis en ansat måtte blive anvist at 
skulle varetage opgaver uden for overenskomstens normale område, vil vedkommende 
fortsat være omfattet af sin gældende overenskomst/aftale. 

 
Parterne har aftalt, at fælleserklæringen har virkning frem til den 31. maj 2020, hvorefter 
parterne vurderer, om der er behov for forlængelse. 

 
Akademikerne har fuld tillid til, at kommunerne er sig ansvaret bevidst i forhold til disse store 
beføjelser og opfordrer alle medarbejdere til at bakke op om arbejdet med at sikre 
beredskabet i de kommende uger og måneder. 

 
 Tine Segel sagde, at Akademikerorganisationerne lagde op til, at akademikere også skal 
have ret til eksempelvis tillæg etc., hvis de lader sig overflytte til en anden jobfunktion i 
perioden. Forbundet bakker op om den fleksible tilgang, men det er vigtigt, at der indgås 
lokale aftaler med respekt for de lokale forhold. 
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Som en opfølgning på fælleserklæringen har Forbundet Kultur og Information den 26. marts 
sendt et notat til KL, hvor forbundet beskriver medlemmernes kompetencer, og hvordan de 
kan bidrage til den fleksible opgaveløsning i kommunerne. Eksempelvis peger forbundet på, 
at medlemmerne kan understøtte myndighedernes kommunikation til borgere, hvor der 
blandt andet er et stort behov for at dæmme op for misinformation. Desuden peger 
Forbundet på, at der er et særligt behov for at sikre kommunikation til ældre på plejehjem og 
plejecentre eller syge, der er isolerede på hospitalerne. I notatet fremhæves det også, at der 
er behov for at sikre digitale kulturtilbud og hjælp med informationssøgning og til 
eksamensopgaver under krisen. 

 
 Tine Segel takkede hovedbestyrelsen for deres input til skrivelen til KL. Det er vigtigt at 
signalere, at der foregår meget rundt om hos vores medlemmer. Nogle borgere har troet, at 
man ikke kunne komme i kontakt med bibliotekerne, når de er lukket, men flere steder er 
Forbundets medlemmer eksempelvis i kontakt med folkeskole- og gymnasieelever i forhold til 
opgaveskrivning og litteraturformidling. 

 
 Tine Segel oplyste endvidere, at der er lavet forskellige tiltag på dagpengeområdet, hvor 
perioden den 9. marts til den 9. juni ikke tæller med i ledighedsperioden men kommer til at 
ligge i den anden ende. 

 
 I forhold til de store hjælpepakker på privatområdet, sendes mange medarbejdere hjem og 
afskediges ikke. Men ledigeheden er vokset de senere uger – også på AC-området. 

 
 Rådgivning og Forhandling har haft enkelte sager men har ikke oplevet store 
afskedigelsesrunder på de private arbejdspladser. 
 
I forhold til de studerende har Akademikerne og Danske Studerendes Fællesråd sendt notat 
til Uddannelsesministeren omkring de studerendes vilkår og forslag til tiltag rettet mod de 
studerende, universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner.  
 
Forbundet har sendt direct mail til de studerende omkring notatet og opfordret dem til 
henvende sig til Forbundet i forhold til studiejobs etc. 

 
 OK21 

 
 På TR-OK-Landsmødet den 9. marts blev Forbundets krav til de kommende OK-21 

forhandlinger behandlet, og fristen for indsamling af forslag er rykket til den 20. april. Der 
fastholdes fortsat møde i Forbundets TR-OK arbejdsgruppe den 4. maj, som vil kunne 
afvikles online. Forbundet har fulgt Akademikernes temaer og kan godt indlevere krav i 
august måned. 

 
 Helle Fridberg nævnte, at der er modtaget 71 krav, og i næste udgave af Perspektiv vil der 

være en omsummering i forhold til temaer. Helle Fridberg udarbejder en versionering og 
fremsender til hovedbestyrelsen. 

 
 I den nuværende situation fungerer Den Danske Model godt i forhold til trepartsforhandlinger 

og hjælpepakker. Men de seneste meldinger er, at med en forværret økonomi, skal 
forbundene justere forventninger til krav ved de kommende overenskomstforhandlinger. Der 
er overvejelser fra CFU om at indgå en 1-årig overenskomst i 2021 i stedet for en 3-årig. 
Akademikerne har bedt om status på de enkelte forbunds kravudvælgelse. 

 
 Konklusion: 
 
 Orienteringen blev taget til efterretning 
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3. Udmeldinger ift. anvisninger omkring arbejde og udførelse af arbejde 
 
 Tine Segel sagde, at hun syntes, at Forbundet kan henstille til, at arbejdsgiverne, hvis de 

laver tiltag, hvor medarbejderne skal møde op på arbejdsstedet eller et andet sted, skal være 
opmærksomme på smittefaren og hele tiden følge myndighedernes anbefalinger.  

 
 Hvis tillidsrepræsentanter oplever, at der er nye arbejdsrutiner, der ikke overholder disse 

anbefalinger og retningslinjer, skal de i første omgang tale med arbejdsgiveren og ellers   
kontakte Rådgivning og Forhandling, hvis der ikke opnås enighed.  

 
 Det er vigtigt at signalere, at medarbejdernes sikkerhed kommer først også i forbindelse med 

de opgaver og kompetencer, som Forbundets medlemmer eventuelt kan komme til at løse i 
den kommende tid. 

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen var enig i formandens betragtninger. 

 
 
4. Aktuelle sager 
 
 Indskanning af materiale 
 
 Bibliotekscheferne på professionshøjskolerne har undersøgt mulighederne for, at personale 

møder op og indskanner lærebøger til bachelor studerende. Forbundet har haft sagen i 
høring i TR-kollegiet, og input er sendt retur. Pt. afventer man situationen til efter Påske.  

 
 Uddannelsesbibliotekarer har været i kontakt med flere gymnasieelever og vejleder i forhold 

til digitale ressourcer. 
 
Bogpakker  
 
Tine Segel nævnte, at der på Forbundets Facebookside har været en del debat omkring 
bogpakker, da Struers Bibliotek, med sundhedsmyndighedernes godkendelse, pakker 
bogposer til borgerne. Tiltaget har mødt glæde blandt borgerne men større skepsis blandt 
fagfolk og skabt debat på Facebooksiden. Tine Segel mente ikke, at Forbundet skal komme 
med en konkret udmelding på området, da man lokalt finder løsninger. Det kan være et 
dilemma jf. sundhedsrisiko men også godt, at borgere kan få ønsket materiale. Men generelt 
er Tine Segels holdning jf. ovenstående, at arbejdsgiverne skal være opmærksomme på 
smittefare og hele tiden følger myndighedernes anvisninger. 
 
Daniel Ackey sagde, at der er kommet mange spørgsmål fra gymnasielever og flere 
folkeskoler omkring e-Reolen, da en del folkeskolelærere har bedt deres elever om at låne 
materiale på e-Reolen, men materialer på e-Reolen kan ikke udlånes som klassesæt, og 
mange elever er ikke opretter som låner. 
 
Tine Segel mente, at mange har fået øjnene op for de digitale tilbud, hvilket kan blive en 
fordel i fremtiden. Men det er et spørgsmål om, hvem der skal betale regningen for det øgede 
digitale udlån. 
 
Jette Fugl nævnte, at Universiteterne også presser på, for at de studerende kan få adgang til 
materialer, der kun er fysiske. 
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Gitte Andersen pointerede, at tilbud varierer alt efter, hvilken samling man har på det enkelte 
bibliotek. Det ville være bedre, hvis der var flere nationale muligheder og tjenester, så det 
ikke er lokalt funderet. På Odense Bibliotek oplever de også henvendelser fra folke- og 
gymnasieskoler.  
 
Tine Segel foreslog, at Forbundet sender skrivelse til Slots- og Kulturstyrelsen. Tine Segel 
har desuden været i kontakt med Dyveke Sijm, der arbejder med nationale licenser på 
nationalt plan. 
 
I forhold til bogpakker sagde Martin Schmidt-Nielsen, at det er vigtigt, at Forbundet opfordrer 
til at overholde lovens ånd, som er at begrænse smitte og ikke finde alternative løsninger. 
 
Jette Fugl var enig med Martin Schmidt-Nielsen. Hun har selv en del korrespondance med 
tillidsrepræsentanter omkring, hvad der er kritisk arbejde. Vores arbejde er ikke kritisk men 
vigtigt, og kolleger er frustrerede over ikke at kunne hjælpe de elever, der henvender sig. 
 
Med hensyn til kritisk/ikke kritisk arbejde sagde Tine Segel, at formulering i vejledning fra KL 
er ændret fra kritisk til også at omfatte nødvendigt arbejde, så der sker også nuanceringer fra 
arbejdsgiverside. Akademikerne anbefaler, at man skal være fleksibel fra arbejdstagers side, 
så noget kan tolkes på forskellig måde og være svært at navigere i. Uanset hvad kommer 
sikkerheden først, der skal være de nødvendige værnemidler til rådighed og undervisning i 
korrekt håndtering samt mulighed for at arbejde på forskellige tidspunkter af dagen. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg mente, at det var en gråzone. For nogle grupper af borgere i 
samfundet er det ikke at kunne få bøger kritisk. Nogle forældre kan have svært ved at hjælpe 
deres børn i forbindelse med lektier og større opgaver. 
 
Jette Fugl sagde, at man må forsøge at hjælpe og vejlede online. Vi kan ikke normalisere 
verden, som den ser ud nu. Vi må være fleksible i forhold til digitale midler og finde andre 
veje. 
 
Julie Arndrup var helt imod bogpakkerne. De borgere, der benytter tilbuddet nu, vil sagtens 
kunne finde læsestof og underholdning af anden vej. 
 
Tine Segel mente, at det er problematisk, at nogle børn ikke kan rekvirere digitale materialer, 
da de ikke er registreret som lånere på bibliotekerne. 
 
Andreas Damsbo Brix sagde, at bogpakkerne ikke når de borgere, der måske har mest brug 
for dem som eksempelvis børn i særlige områder og ældre, der ikke har digitale muligheder jf. 
e-Reolen. Men er det risikoen værd at lave bogpakker, selvom der er værnemidler, og hvor 
går grænsen mellem ikke-kritisk men nødvendigt. 
 
I forhold til oprettelse af lånere på bibliotekerne sagde Martin Schmidt-Nielsen, at det er 
problematik i forhold til børn, da begge forældre skal godkende oprettelsen jf. erstatningspligt. 
Hvis det ikke er livsnødvendigt, er det ikke kritisk, og hvis det ikke var nødvendigt før, er det 
det heller ikke nu, og hvem vil tage ansvaret, hvis man smitter nogen. 
 
Jacob Holm Krogsøe var enig med Martin Schmidt-Nielsen, men når man står i det som 
ansat, er det svært at kommunikere noget, man ikke selv synes er en god idé, men som 
ledelsen og kommunen har sagt god for. Det er et mere nuanceret dilemma. 
 
Tine Segel mente, at der er en en forskel. Bogpakker til borgere, der har andre muligheder er 
ikke kritisk, men hvis studerende ikke kan få deres uddannelse bliver det kritisk, det må vi 
tage op igen om nogle uger. Der er desuden mange ældre, der p.t. er isoleret og ensomme.  
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Kristine Sofie Højen nævnte, at de i Frederikshavn er blevet bedt om at se på 
ensomhedsbekæmpelse jf. ældre og ensomme. 
 
Jette Fugl sagde, at landet p.t. er lukket, og efter Påske vil disse områder komme i spil. Det er 
selvfølgelig vigtigt, at vi dér påpeger kritiske områder, som vi varetager. 
 
Martin Schmidt-Nielsen var enig i, at ensomhed er en vigtig faktor at tage højde for. Men 
landet har kun været lukket ned i tre uger. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg sagde, at hun arbejder med ensomhed, og det er et problem. I 
stedet for bogposer kunne bibliotekarerne ringe til de ældre og være telefonven, så man 
gjorde noget produktivt. 
 
Konklusion: 
 
Tine Segel sagde, at vi p.t. er i en situation, hvor landet er lukket ned. Hvis det bliver en 
længere proces, må vi politisk forholde os aktivt til det.  

 
 
5. Årsregnskab til godkendele 
  
 Torben Jensen orienterede om, at årsregnskab 2019 skulle gennemgås og godkendes af 

hovedbestyrelsen. I forhold til godkendelsesprocedure fremsender revisionsfirmaet 
PricewaterhouseCoopers en mail til hvert hovedbestyrelsesmedlem, så de kan godkende 
elektronisk ved hjælpe af deres eget NemId 

 
 Forretningsudvalget har godkendt årsregnskabet, og generalforsamlingen får det forelagt på 

den ordinære generalforsamling i 2021. 
 
 Hovedbestyrelsen har behandlet budget i december 2019 og skal behandle det igen i 

december 2020. Arbejdsbudgettet er ikke det samme som budgettet i årsregnskabet, da det 
oprindelige budget blev godkendt af generalforsamlingen i 2018 og siden er blevet revideret 
en gang om året. 

 
 Forbundet Kultur og Information 
 
 Samlede kontingentindtægter for Forbundet Kultur og Information er 21 mio. kr., hvilket 

svarer til budget men 400.000 kr. lavere end i årsregnskab 2018 hvilket svarer til en stadig 
forventet medlemsnedgang. 

 
 Indtægter til Perspektiv er 100.000 kr. lavere end budget men 50.000 kr. højere end i 

årssregnskab 2018. 
 

Diverse indtægter indeholder deltagergebyrer, indtægter fra samarbejdsaftaler og modtagne 
refusionsgodtgørelser. Diverse indtægter er 150.000 kr. højere end budget, hvilket primært 
skyldes, at der er modtaget større markedsføringstilskud fra Service2 end forventet.  

 
 Samlede indtægter udgør 25.897.918 kr.  
 
 Under administrative omkostninger er der forbrugt 1 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket 

primært skyldes at udgifter til samarbejdsaftalen med DM er blevet billigere i 2019 end 
forventet, da DM har brugt færre ressourcer på at løse opgaver i samarbejdsaftalen. Der har 
desuden været en stor besparelse jf. kontorhold i forhold til porto, tryk og kopiering, der har 
været faldende. 
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 Under Løn og Arbejdsvilkår har lønudgifter været højere end budget, da der er ansat en 

medarbejder i forbindelse med hvervning. I forhold til den nye ferielov skal der desuden 
hensættes flere midler end tidligere. Dette medfører højere løudgifter i alle afdelinger.  

 
 Under Medlemsindflydelse og Interessevaretagelse er konferencen Digital Humanist under 

posten Hvervning udskudt fra 2019 til 2020. På lønsiden er der modtaget refusion i 
forbindeles med formandens barselsorlov. 

 
 Under Kommunikation har der været færre indtægter på annoncer i Perspektiv og en øget 

lønudgift til barselsvikar. 
  
 Lønudgifter under Job og Profession er over budget grundet ansættelse af medarbejder i 

forbindelse med hvervning. Desuden er Fagligt Landsmøde udskudt fra 2019 til 2020, hvorfor 
de budgetterede 900.000 kr. ikke er forbrugt. 

 
Arrangementer er over budget. Udgifterne til kurser og arrangementer er delvist finansieret af 
deltagernes egenbetaling, som indgår under ”Diverse indtægter”. Resultatet vidner om et højt 
aktivitetsniveau med mange deltagere. 

   
 Årsregnskabets samlede resultat viser et overskud på 1,2 mio. kr. 
 
 Aktionsfonden 
 
 Forbundet Kultur og Information har indgået en 10-årig lejeaftale med DM for Lindegangs 

Allé 2 og får en lejeindtægt på 1,6 mio. kr. om året, hvoraf omkostninger til vedligehold af 
lokalerne og huset er på 100.000 kr. om året. Der overføres fortsat 1,17 mio. kr. fra 
Aktionsfonden til Forbundets drift. 

 
Der har været positivt kapitalafkast på værdipapirbeholdningen i 2019, således at de 
finansielle poster udgør 900.000 kr. Det er bedre end budgetteret og langt bedre end i 2018, 
hvor der var et negativt afkast.  

 
Resultatet for Aktionsfonden viser et overskud på 1,1 mio. kroner.  

 
 Samlet resultat 
 
 Det samlede resultat for 2019 udgør 2,3 mio. kr. 
 
 Forbundet Kultur og Informations egenkapital er steget fra 16,5 mio. kr. til 17,7 mio. kr. fra 

2018 til 2019, og Aktionsfondens egenkapital er steget fra 29 mio. kr. i 2018 til 30 mio. kr. i 
2019. Den samlede egenkapital udgør således 48 mio. kr. 

 
 Tine Segel nævnte, at overskuddet ikke nødvendigvis er et succeskriterie, da vi gerne vil 

have pengene ud til medlemsaktiviteter. Det som er vigtigt ift dette overskud, er at der ikke 
har været færre medlemsaktiviteter i 2019, nogle af dem er blot blevet udskudt til 2020. Vi 
skal være opmærksomme på, at Financielle poster kan variere jf. den nuværende situation 
omkring COVID 19. 

 
 Torben Jensen sagde, at generalforsamlingsperioden er 3-årig. Et udsving i resultat mellem 

årene er naturligt. 
 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen godkendte årsregnkabet og tog regnskabskommentarerne til efterretning.  
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 Hovedbetyrelsesmedlemmerne modtager e-mail med link til elektronisk godkendelse af 

årsregnsskabet fra revisionen. 
 
 
6. Medlemshenvendelser 
 
 Helle Fridberg orienterede om, at Rådgivning og Forhandling har modtaget enkelte 

henvendelser i forhold til, at medlemmer skal afvikle 5 feriedage jf. aftale med 
arbejdsmarkedets parter. Mange af medlemmerne har en del arbejdsopgaver og generelt har 
man aftalt ferieafholdelse lokalt på en fornuftig måde.  

 
 Aftaler om at blive omlagt til andre funktioner har primært været indgået i Jylland, men 

Rådgivning og Forhandling forventer ikke, at det bliver aktuelt så mange steder. 
 
 Torben Jensen nævnte, at alle medarbejdere i sekretariatet arbejder hjemme, og holder 

afdelings- og sekretariatsmøder via videomøder, også jf. kommunikation til medlemmer. 
 
 Konklusion: 
  
 Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
  
7. Kommunikation 
 
 Anette Lerche orienterede om, at det kommende nr. af Perspektiv ser på dilemmaer så som 

bogposer og digitale materialer. Ellers bliver der løbende lagt relevante nyheder på 
hjemmeside og Facebook. 

 
 Konklusion: 
 
 Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
   
8. Arrangementer 
 
 Torben Jensen nævnte, at alle fysiske arrangementer er aflyst i marts og april. Niels 

Bergmann afholder i stedet en del webinarer, hvilket der er stor efterspørgsel på. 
 
 Tine Segel sagde, at de på seneste formandsmøde i Fællesrepræsentationerne bl.a havde 

talt om arrangementer. Andre forbund planlægger først at kunne afholde fysiske 
arrangementer efter sommerferien. 

 
 Konklusion: 
 
 Orienteringen blev taget til efterretning. 
 

 
9. Folkemøde 
 
 Tine Segel orienterede om, at den planlagte workshop med Hegelund & Mose er aflyst.  
 

Pt. er der forberedt debatter jf. samarbejde med Gymnasieskolernes Lærerforening og andre 
om klima. Der er ligeledes samarbejde med BCF, DB og Tænketanken Fremtidens 
Biblioteker omkring debatter. Forbundet er  sammen med BCF ansvarlig for debat om 
læselyst.  
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Andre debatter er bl.a. læsning og erhvervsliv sanmt kulturen som sammenhængskraft. 
 

 Foreningen Folkemødet holder bestyrelsesmøde den 3. april, hvor der tages stilling til om 
Folkemødet aflyses, hvilket det dog forventes at blive. 

 
 Hvis Folkemødet bliver aflyst bad Daniel Ackey om, at faggrupperne får besked. 
 
 Konklusion: 
 
 Forbundet orienterer hovedbestyrelse og faggrupper efter den 3. april. 
 
 NB: Den 3. april blev Folkemødet aflyst – hovedbestyrelsen er orienteret. 
 
 
10. Referat fra mail-FU 17. marts 2020 
 
 Tine Segel nævnte, at forretningsudvalget har givet ekstrabevilling til Kulturmøde Mors, der 

afholdes til august. 
 

NB: Den 5. april meddelte Statsministeren, at der er forbud mod afvikling af større 
arrangementer til og med august, så Kulturmødet må også forventes aflyst. Forbundet 
afventer nærmere besked fra projektgruppen for bibliotekernes aktiviteter.  
  
 

11.  Eventuelt  
 

Forbundet får en del spørgsmål fra medlemmer omkring genåbning af arbejdspladser etc. 
Forbundet skal ikke signalere, at biblioteker skal åbne først, da biblioteksmedarbejdere kan 
arbejde hjemmefra. For andre fag og medarbejdere er det mere kritisk, at de kan starte op 
igen. 
 
Martin Schmidt-Nielsen sagde, at det er vigtigt at tale om, hvordan Forbundet rådgiver 
medlemmerne i den forbindelse. Smitten er ikke væk, når vi kommer tilbage på 
arbejdspladserne, så udfordringerne er der stadig. 
 
Tine Segel takkede for deltagelse ved dagens virtuelle møde og opfordrede til fortsat kontakt 
på Facebook, telefon og e-mail. 

 


