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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Onsdag den 10. februar 2021, kl. 12.15 – 17.00 
         
    
Deltagere:    Tine Segel, Daniel Ackey, Andreas Damsbo Brix, Gitte Andersen, Jacob 

Holm Krogsøe, Jette Fugl, Julie Arndrup, Kristine Sofie Højen, Martin 
Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen, Tikke Blaabjerg, Sarah 
Elizabeth Hvidberg og Helle Fridberg (medarbejderrepræsentant) (punkt 
1 - 8) 

   
Anette Lerche, Anders Grønbæk, Nanna Berg (punkt 2), Tanja Bügel 
Kruse (punkt 2), Niels Bergmann (punkt 4) og Gitte Holm (referent) 

 
 
Sted:  Virtuelt møde - https://us02web.zoom.us/j/88173072257 
 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Tine Segel 
 
 

 
1. Afvikling af forbundets ordinære generalforsamling 2021 
 
2. Politisk strategi 2022 - 2024 
 
3. Forbundet Kultur og Informations grundfortælling 
  
4. Nedsættelse af Døssingprisudvaget 2021 
 
5. OK’21 
 
6. Folkemøde 2021 
 
7. Nedlæggelse af META 
 
8. Aktuelt  
 
9. Orienteringspunkter  
 
 9.1 Meddelelser 
   
 9.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 

9.3 Orientering fra sekretariatet 

 10. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 21. januar 2021  
 
11.  Eventuelt   

 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/88173072257
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Tine Segel indledte med at orientere om, at referatet fra dagens møde blev et 
beslutningsreferat med indhold fra drøftelserne ved de enkelte dagsordenspunkter. 
Hovedbestyrelsesmedlemmerne kunne dog bede om, at deres kommentar blev taget til 
referat. Det skal senere besluttes, om referater fremover skal være beslutningsreferater eller 
indeholde alle kommentarer. 

  
 
1. Afvikling af forbundets ordinære generalforsamling  
 

Der skal holdes generalforsamling ultimo oktober 2021, og p.t. er den reserveret til den 30. 
og 31. oktober på Comwell, H.C. Andersen Odeon i Odense. 
 
Som led i sekretariatets forberedelse af den praktiske afvikling skulle hovedbestyrelsen tage 
stilling til generalforsamlingens varighed, sted for afholdelse af generalforsamlingen, 
varetagelse af dirigenthverv samt nedsættelse af arbejdsgruppe om forberedelse af 
eventuelle vedtægtsændringer. 
 
På baggrund af drøftelser i forretningsudvalget den 21. januar 2021 indstillede sekretariatet, 
at hovedbestyrelsen drøftede og tog stilling til, om generalforsamlingen skal holdes på én 
dag den 30. oktober eller over to dage den 30. og 31. oktober. Sekretariatet indstillede 
ligeledes, at generalforsamlingen holdes på Comwell, H. C. Andersen Odeon i Odense, at 
hvervet som dirigent varetages af advokat Henrik Oehlenschlæger samt at der nedsættes en 
vedtægtsarbejdsgruppe. 
 
I forhold til den nuværende Corona situation som vi ikke kender omfanget af i efteråret, 
mente hovedbestyrelsen, at det vil være mest hensigtsmæssigt at holde generalforsamlingen 
over én dag, da det vil være nemmere at konvertere en én dags generalforsamling til digital 
afholdelse, hvis dette bliver nødvendigt, end en to dages generalforsamling. Det er også et 
spørgsmål, om der er nok indhold til en to-dages generalforsamling, men det er også 
ærgerligt, at vi ikke kan tilbyde medlemmerne det sociale aspekt i at mødes og netværke, 
som de kan ved en to-dages generalforsamling med middag og socialt samvær. 
 
Af hensyn til medlemmerne skal det præsiceres, at der i næste generalforsamlingsperiode 
holdes Fagligt Landsmøde, og det vil Forbundet satse på holdes over to dage i 2022. 
 
I forhold til dirigenthvervet har advokat Henrik Oehlenschlæger varetaget denne funktion på 
tidligere generalforsamlinger. Formanden samt forretningsudvalget indstillede at spørge 
Henrik Oehlenschlæger, om han vil varetage hvervet igen. 
 
Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen om at nedsætte en vedtægtsarbejdsgruppe. 
Daniel Ackey, Andras Damsbo Brix samt Gitte Andersen meldte sig. Tine Segel vil følge 
arbejdet i vedtægtsarbejdsgruppen. Foreløbige emner til forberedelse af vedtægtsændringer 
er Formandsaflønning, urafstemning - formål og krav om simpelt eller kvalificeret flertal samt 
ansættelsesgruppers og faggruppers rammer. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at generalforsamlingen holdes over én dag, lørdag den 30. 
oktober 2021. Generalforsamlingen afholdes fysisk på Comwell H. C. Andersen Odeon i 
Odense alternativt digitalt, hvis det bliver nødvendigt. Ambitionsniveauet skal være højt, 
selvom den kun holdes over én dag, og det skal præciseres, at der skal holdes Fagligt 
Landsmøde i næste generalforsamlingsperiode, som Forbundet satser på afholdes fysisk 
over to dage. 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at sekretariatet kontakter Henrik Oehlenschlæger hvervet som 
dirigent ved generalforsamlingen. 
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Der nedsættes en vedtægtsarbejdsgruppe bestående af Daniel Ackey, Andreas Damsbo Brix  
samt Gitte Andersen fra hovedbestyrelsen og Torben Jensen fra sekretariatet. Tine Segel 
følger arbejdet i vedtægsarbejdsgruppen.  

 
 
2. Politisk Strategi 2022 – 2024  
 

Der har d.d. været afholdt møder i de tre politiske udvalg, hvor de hver især bl.a. evaluerede 
den nuværende politiske strategi. 
 
BF’ere i en ny tid 
 
Nanna Berg afrapporterede fra udvalgets evaluering. 
 
I forhold til fastholdelse af medlemmer er vi nået længere ud jf. viruel kontakt grundet 
Corona. Fastholdelse af medlemmer og ambassadørkorps skal også styrkes i næste 
generalforsamlingsperiode. 
 
Der bliver færre medlemmer i den private sektor. Vi har tilegnet os viden i undersøgelsen fra 
2019 om privatansatte medlemmers arbejdsopgaver og kompetencer samt udarbejdet en 
kompetencemodel og vil fortsat arbejde med at styrke området. 
 
Vi har haft fokus på at klæde dimittender på i form af kurser, som har været afholdt sammen 
med Akademikerkampagnen og Den Danske Dyrlægeforening i Akademikerhuset, og hjulpet 
dimittenderne med at bygge bro til arbejdsmarkedet og komme hurtigere i job. Fremadrettet 
skal der måske også gøres en indsats overfor arbejdsgivere og målrettet PR til HR-afdelinger 
om medlemmernes kompetencer. 
 
Projekt rettet mod TR på folkebibliotekerne er afsluttet. Der er udarbejdet et katalog med 
gode argumenter for indmeldelse i Forbundet, som TR’erne kan bruge i forhold til hverning af 
kolleger med andre fagligheder på de enkelte arbejdspladser. Det vil fortsat være et vigtigt 
område i den nye generalforsamlingsperiode. Det er eventuelt et tiltag, som også kan rettes 
mod fag- og forskningsbibliotekerne. 
 
Forbundet har haft politiske drøftelser omkring, hvilke fagligheder Forbundet skal organisere. 
Navneændringen fra Bibliotekarforbundet til Forbundet Kultur og Information har medvirket 
til, at navnet nu indeholder kompetencer. Der arbejdes stadig med fundamentet for 
navneskiftet og hvervning, men indsatsområdet, som det er formuleret i den nuværende 
strategi, behøver ikke føres videre til den nye generalforsamlingsperiode. 
 

 
Karriere, kompetencer og arbejdsliv 
 
Tanja Bügel Kruse og Andes Grønbæk afrapporterede fra udvalgets evaluering. 
 
I forhold til at vi vil inspirere medlemmerne til større jobmobilitet, er der ved at blive 
udarbejdet en pjece med interviews fra privatansatte om deres vej til det private 
arbejdsmarked, samt gode råd fra KI’s karriererådgiver Ricki Nielsen. Pjecen færdiggøres i 
foråret 2021. 
 
Der laves løbende nye tiltag og arrangementer, der udstøtter kompetenceudvikling inden for 
de områder, hvor Forbundets medlemmer gør en forskel. 
 
Med hensyn til at understøtte ledere i deres karriere er der etableret et ledernetværk, udgivet 
pjecen ”Lyst til ledelse” samt afholdt webinarer. 
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I forbindelse med at vi vil styrke den medlemsnære og lokale indsats særligt i forbindelse 
med fair planlægning af og honorering af skæve arbejdstider, har Rådgivning og Forhandling 
et administrativt projekt vedr. arbejdstid på det kommunale område, som bl.a. har 
understøttet forbundets kravudtagelse på området ved OK’21. Anbefalinger skal sendes ud 
til tillidsrepræsentanterne og drøftes i TR-kollegierne. 
 
Mange års fusioner, samarbejdsaftaler og nedskæringer betyder, at der i dag er en uholdbar 
normering på mange arbejdspladser, hvor opgaver og ressourcer ikke hænger sammen. 
Dette påvirker trivsel og arbejdsmiljø. Forbundet vil derfor via sine rådgivningstilbud og 
samarbejde med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter sætte fokus på, hvordan disse forhold 
ændres, således at ansvaret for et sundt arbejdsmiljø ikke placeres hos den enkelte men 
sker i samarbejde mellem ledelse, kolleger og arbejdsplads. Projektet ”Arbejdsmiljø – 
sygdom og fastholdelse” forventes igangsat i foråret 2021. 
 
Anders Grønbæk nævnte desuden, at Forbundet løbende har tiltag, der understøtter 
”Karriere, kompetencer og arbejdsliv”. I forbindelse med OK’18 aftalte KI og KL at udvikle et 
AUA-projekt omkring fokus på, at styrke medarbejdernes digitale kompetencer, og 
bibliotekernes strategiske og ledelsesmæssige fokus på det digitale bibliotek. Desuden er 
titlen på Faglligt Landsmøde den 21. – 23. april i år ”Hvilke kompetencer bliver der brug for i 
fremtiden? Hvilke kompetencer får Danmark brug for - og hvad kan vi som KI'ere levere?” 
 
Stærk faglig stemme 
 
Anette Lerche afrapporterede fra udvalgets evaluering. 
 
Projekt ”Servicecheck af Bibliteksloven” er afsluttet, da man fra politisk side umiddelbart ikke 
er gået videre med at foreslå en ændring af Biblioteksloven. Men udvalget synes, at pointen 
om at være en aktør, der søger indflydelse og kommer med løsningsforslag stadig er god. 
 
Vi er ikke nået i mål med fag- og ansættelsesgrupernes politiske dagsorden, hvor projektet 
tager afsæt i det faglige engagement som fag- og asættelsesgrupperne bygger på. Målet har 
været at hjælpe med at identificere og synliggøre aktuelle nichefaglige og fagpolitiske 
problemstillinger på de forskellige felter og hjælpe dem med at løfte deres politiske 
dagsordener. Det er stadig et område, der skal arbejdes med i 2022 – 2024. 
 
Medlemmernes faglighed skal være integreret og en naturlig del af danskernes vej gennem 
uddannelsessystemet fra folkeskole, ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. Der 
er udarbejdet informationsmaterialer om værdien af at have uddannelsesbibliotekarer ansat 
på ungdoms- og vokenuddannelserne – bl.a. til brug ved Læringsfestivalen 2019. Der er 
ligeledes udgivet en opdateret version af pjecen ”Fra Google til grundighed vol. 2”, der bl.a. 
er udsendt til relevante uddannelsesinstitutioner og genoptrykt efter Forbundets navneskifte. 
Det er vigtigt med fortsat fokus på folkeskoleområdet og noget, der skal arbejdes videre med 
i 2022 – 2024. 
 
Der er sket et fald i børns fritidslæsning, og der er generelt brug for et bredt samarbejde 
omkring læselyst og et behov for at synliggøre medlemmernes rolle i forhold til at løfte den 
dagsorden. Forbundet er repræsenteret ved Julie Arndrup i udarbejdelsen af en National 
Læsestrategi, og Forbundet har ved flere lejligheder deltaget i den offentlige debat om 
læselyst. Dette er også et område, der ønskes fortsat i 2022 – 2024. 
 
Der er gennemført en undersøgelse blandt Forbundets privatansatte medlemmer og deres 
rolle i forhold til den digitale udvikling. Der er i december 2020 iværksat et projekt, hvor 
Forbundet i interviews med både medarbejdere og chefer identificerer opgaver og 
kompetencer på arbejdsmarkeder omkring digitalisering og data. Det er aftalt at samarbejde 
med Privatgruppens bestyrelse omkring projektet. De privatansatte medlemmer er en vigtig 
målgruppe, der også skal arbejdes videre med i 2022 – 2024. 
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Omkring vision for faget søges der praksisviden på, hvordan feltet data, kultur, viden og 
information i forhold til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet i samfundet kan udvikles i 
de kommende år. Der er afholdt workshops i slutnigen af 2019 og i begyndelsen af 2020. 
Udvalget vil arbejde videre med projektet og herunder udarbejde en spørgeguide, der i 2021 
skal videreformidles til tillidsrepræsentanter og herefter i KI-klubber. 
 
Det er allerede på tidligere hovedbestyrelsesmøder besluttet, at formen på den nuværende 
politiske strategi også anvendes i den kommende politiske strategi. Fremadrettet skal der 
måske arbejdes med, hvor meget der gås i dybden med ”vi vil pindene”. Der skal mere være 
fokus på arbejdsopgaver/funktioner end stillinger/sektorer samt mobilitet og kompetencer. 

 
 Konklusion: 
 

Evaluering af den nuværende politiske strategi danner grundlag for forberedelse af og 
arbejdet med den nye politiske strategi for 2022 – 2024 som påbegyndes på 
hovedbestyrelsesseminar den 10. og 11. marts 2021. Seminaret holdes online, og Bo Degn 
deltager som proceskonsulent. Sekretariatsmedarbejderne deltager den første dag, og 
Operate vil deltage i forbindelse med interessentanalysen. Program for 
hovedbestyrelsesseminaret præsenteres på forretningsudvalgsmøde den 23. februar 2021. 

 
 
3. Forbundet Kultur og Informations grundfortælling  
 
 Emil Norsker og Henrik Røjgaard fra The Central deltog under punktet. 
 
 På hovedbestyrelsesmøde den 16. december 2020 drøftede hovedbestyrelsen udkast til en 

grundfortælling for Forbundet Kultur og Information udarbejdet af The Central. 
Hovedbestyrelsens kommentarer og input er efterfølgende blevet indarbejdet i en opdateret 
version. På hovedbestyrelsesmødet i december blev det desuden vedtaget, at man ville 
bede udvalgte interessenter komme med deres input til forbundets grundfortælling. Dette 
arbejde har The Central også stået for, og resultaterne af disse interviews blev præsenteret 
på dagens møde. 

 
 Emil Norsker orienterede om, at der er foretaget en række kvalitative telefon interviews med 

udvalgte interessenter med en fast spørgeramme. Analysens emner berørte bl.a. den 
overordnede fortælling, målgrupper, stemme i samfundet, de tre kerneroller – klassisk 
fagforbund, interesseorganisation og videns-/netværksorganisation, fake news, tonen og 
ordvalg samt Forbundets udfordringer. 

 
 Den overordnede konklusion er, at grundfortællingen rammer præcist Forbundets retning og 

de udfordringer, det står overfor. Det er rigtigt at favne flere faggrupper. Det er godt at 
beskrive, hvad medlemmerne kan bidrage med til samfundet. Det er vigtigt at understrege 
betydningen af det arbejde, som medlemmerne udfører jf. kvalificere information og viden. 
Grundfortællingen bygger bro over de traditionelle medlemmer (bibliotekarer) og de nye 
medlemmer. 

 
 Stemme i samfundet 
 
 Digital dannelse skal have mere plads i grundfortællingen. Der skal være flere end 

formanden til at markere mærkesager. Det er skrøbeligt, at det kun er bygget op omkring én 
person. 
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 Udfordringer 
 
 Forbundet går fra at være et traditionelt forbund (for bibliotekarer) til et mere fragmenteret 

forbund, men det giver også konkurrence i forhold til andre forbund så som Prosa og DJØF. 
 
 Navneskifte er et godt signal. Det er et mindre forbund og mere synligt for det enkelte 

medlem i forhold til større forbund. 
 
 Opdatering af kompetencer. Unge har svært ved at komme i job – de ældre har ikke de 

nødvendige kompetencer. 
 
  
 Henrik Røjgaard nævnte, at målgrupper skal kunne se sig selv i grundfortællingen men ikke 

eksplicit være nævnt. Man skal vise værdien af dem i stedet for. 
 
 Hovedbestyrelsen blev inddelt i grupper og diskuterede udkastet til grundfortællingen. 
 
 Opsamling 
 
 Der skal arbejdes med overskriften. Den korte afstand mellem medlemmer og 

formand/sekretariat kan signaleres endnu mere. ”Virksomheder” står alene. ”Vi” skal ændres 
til ”Forbundet Information og Kultur”. Det må gerne være lidt mere volumiøst i det afsluttende 
og sidste afsnit. 

 
 Konklusion: 
 
 Der var i hovedbestyrelsen bred tilslutning til teksten i grundfortællingen samt 

forbedringsforslag. Hovedbestyrelsen gav sekretariatet mandat til at arbejde videre med 
teksten. 

 
 
4. Nedsættelse af Døssingprisudvalget 2021  
 
 Niels Bergmann deltog under punktet. 
 

I forbindelse med Generalforsamling 2021 skal der uddeles en Døssingpris og dermed 
nedsættes et Døssingprisudvalg til at finde egnede kandidater og derefter indstille en 
kandidat til Døssingprisen til hovedbestyrelsen, som træffer den endelige beslutning. 

 
Til Døssingprisudvalget 2021 skal der udpeges tre medlemmer af Forbundet. 
Hovedbestyrelsen kom med en række forslag til medlemmer, der kan kontaktes og spørges, 
om de vil indgå i udvalget. 
 
Konklusion: 
 
Det blev besluttet, at Niels Bergmann sammen med Tine Segel gennemgår bruttolisten over 
kandidater til Døssingprisudvalget og sender endeligt forslag i mailhøring til 
hovedbestyrelsen. 

 
 
5. OK’21  
 

Punktet er fortroligt. 
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6. Folkemøde 2021  
 

Grundet den nuværende Corona situation og de nuværende meldinger fra eksperter, 
myndigheder og regering er det ikke realistisk at forvente, at det er muligt at afvikle større 
begivenheder, hvor man mødes fysisk på denne side af sommeren 2021. 
 
Dette må også forventes at gælde for Folkemøde 2021, der selv har offentliggjort, at 
Folkemødet 2021’s form og indhold først besluttes den 1. marts 2021. Grundet denne 
usikkerhed er det sekretariatets og forretningsudvalgets indstilling, at Forbundet ikke 
planlægger aktiviteter til Folkemødet. 
 
Sekretariatet følger udviklingen, og forbedres situationen markant, vil det på et senere 
tidspunkt være muligt at beslutte, at eksempelvis formanden deltager i et eventuelt fysisk 
folkemøde, ligesom Forbundet kan deltage i eventuelle virtuelle debatter, hvis Folkemødet 
afholdes digitalt. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen var enig i, at Forbundet p.t. ikke planlægger egne arrangementer eller 
deltagelse på Folkemøde 2021, men at sekretariatet følger udviklingen med henblik på en 
mindre grad af deltagelse og eventuelt digitalt, hvis Corona situationen forbedres markant 
hen over foråret. 

 
 
7. Nedlæggelse af META  
 
 Faggruppen META holdt ekstraordinær generalforsamling den 4. december 2020 og ved 

afstemning blev faggruppen nedlagt. Der var 9 stemmeberettigede til stede ved den 
ekstraordinære generalforsamling, hvor 5 stemte for nedlæggelsen og 4 stemte imod.  

 
 Efterfølgende har Forbundet kunnet konstatere, at META’s vedtægter kræver 2/3 dels flertal 

for at kunne nedlægge sig. Hovedbestyrelsen godkendte nedlæggelse af META den 16. 
december 2020, men dette var før, at Forbundet blev bekendt med stemmetallet. 

 
 Det er sekretariatets og forretningsudvalgets anbefaling og indstilling, at hovedbestyrelsen 

fortsat godkender beslutningen om nedlæggelse af faggruppen, selvom der ikke er opnået 
det fornødne stemmetal, da der ikke har været protester fra META’s medlemmer, og da der 
ikke var kræfter, der ønskede at overtage bestyrelsesarbejdet i faggruppen. 

 
 Hovedbestyrelsen bør dog være opmærksom på, at det eventuelt kan give kritik senere hen 

og eventuelt på Forbundets generalforsamling i efteråret. 
 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen fastholdt godkendelsen af nedlæggelsen af faggruppen META. 
 
 
8. Aktuelt  
 
 Martin Schmidt-Nielsen havde forud for dagens møde bedt om, at få et emne på under 

punktet Aktuelt. 
 
 Det drejede sig om medarbejderes digitale sikkerhed i lyset af, at Facebook for nylig havde 

lukket for Aabenraa Bibliotekernes og nogle af kommunens medarbejderers profil, da deres 
private profil var tilknyttet bibliotekets side. 
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 Aabenraa Bibliotekerne havde afholdt et online foredrag om tidligere President Trums støtter 

QANON, og efterfølgende lukkede Facebook bibliotekets hjemmeside. Flere medarbejdere 
fik også lukket deres private profiler, da man nogle steder skal bruge sin egen private profil 
for at kunne administrere arbejdsprofilen. Facebook giver ikke mulighed for at have to profiler 
– en privat og en arbejdsrelateret profil.  

 
 Der mangler klare retningslinjer omkring, hvordan man som medarbejder er stillet jf. 

datasikkerhed og privatliv, når man eksempelvis anvender egne devices til at tilgå 
arbejdspladsens sociale medier. 

 
 Hovedbestyrelsen var enig i, at det var godt at få belyst, og der skal ses på, om der findes 

vejledninger. Principielt handler det også om ytringsfrihed – og hvor går grænsen. Der er 
således både en fagforeningspolitisk vinkel og en interessevaretagelsespolitisk vinkel på 
dette emne. 

 
 Flere kommuner har lukket for muligheden for, at borgere kontakter bibliotekerne skriftligt via 

Facebook jf. GDPR og personfølsomme oplysninger. 
 
 Regler kan tolkes forskelligt i de enkelte kommuner og af de enkelte lokalpolitikere. Det kan 

være et oplagt emne, at en af Forbundets meningsdannere skrev kronik omkring, eller at 
formanden skrev en leder i Perspektiv. Perspektiv kunne også bringe en artikel omkring, 
hvordan man bør forholde sig, og hvad man som medarbejder kan blive pålagt. Forbundet 
bør være på forkant i forhold til beskyttelse af medlemmerne. 

 
 Konklusion: 
 
 Sekretariatet vil drøfte problemstillingen. Martin Schmidt-Nielsen deltager gerne i drøftelsen. 
  
 
9. Orienteringspunkter  
 
 9.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 

  
 December 2020 

  
 Den 17/12 Møde i Fremfærd Bruger 
 Den 17/12 Cevea - Kapitalismen er syg - hvordan kan vi komme videre med begavet 

regulering af kapitalismen? 
 
 Januar 2021 
 
 Den 5/1 Kravpræsentation i KL, tjenestemandsansatte bibliotekarer 
 Den 8/1 Møde i Bibliotekernes Dialogforum 
  
 
 Den 12/1 OK’21 forhandlinger af specielle krav med Medarbejder- og 

Kompetencestyrelsen 
 Den 13/1 FHO-møde 
 Den 14/1 IDA’s Talentuddannelse: Mentormøde Kickoff 
 Den 19/1 Netværksmøde - Dataetik 
 Den 19/1 Sikker Internet Center DK - Advisory Board møde 
 Den 20/1 Møde i sektorpartnerskaber – Input til genstartsteam 
 Den 22/1 Kaffemøde (virtuelt) med medlemmer, Danske Bank – Alexandra, Sisse, 

Sarah 
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 Den 25/1 Privatgruppens bestyrelsesmøde 
 Den 26/1 Møde vedr. Nordic Law Library Conference 2021 i Aarhus juni 2022 
 Den 26/1 Kaffemøde (virtuelt) med Pernille Schaltz, Herning Bibliotekerne 
 Den 27/1 Oplæg ved Biblioteksvagtens generalforsamling 
 Den 28/1 Partnerskab mod ensomhed på ældreområdet under COVID-19 
 Den 29/1 Kaffe/medlemsmøde, Sussi Rimborg, Det Kgl. Bibliotek – om systematiske 

reviews 
 Den 29/1 Fremfærd Bruger biblioteksprojekt 
 Den 29/1  Reception - Danske Studerendes Fællesråd - online  
 
 Februar 2021 
 
 Den 3/2 Forbrugerrådet Tænk Bestyrelsesmøde 
 Den 4/2 Digital stafet i kommunerne - Digital inklusion i kommunernes kerneopgaver 
 Den 4/2 Kaffe/medlemsmøde med Pernille Saul om bibliotekernes IT 
 Den 5/2 Datavinkler i folkebibliotekerne  
 Den 6/2 Privatgruppens generalforsamling 
 Den 8/2 Introduktion til Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-2025 
 Den 9/2 Bestyrelsesmøde i Akademikerne 
 Den 12/2 Bibliotekschefforeningens Årsmøde 
 Uge 6 Intro ved webinar om pensionsændringer for medlemmer og TR  
  

Daniel Ackey 
 
 Den 4/2 Styregruppemøde i Broen til fremtiden 
 Den 4/2 Møde i PFA Partnerpanel 
 Den 7/2 Privatgruppens generalforsamling 
 

Gitte Andersen 
 
 Den 21/1 TR-Kollegiemøde i Region Syddanmark  
 Den 4/2 PFA Partnerpanel 

Den 6/2 Privatgruppens generalforsamling 
 
  
  
 9.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 I forbindelse med sexisme debatten i efteråret 2020 er Tine Segel gået med i en 

arbejdsgruppe i Akademikerne om ligestillingsdagsorden. 
 
 I Akademikerne har der gennem sidste havdel af 2020 været et fokus på dagpengemodeller, 

og der arbejdes på at finde et fælles fodfæste med FH på denne dagsorden. 
 

 

9.3 Orientering fra sekretariatet 

  
 Torben Jensen er tilbage fra forældreorlov den 22. februar. 
 
 Ditte Hillebrand Mortensen er barselsvikar for kommunikationskonsulent Louise Graa 

Christensen til den 30. juni 2021. 
 
 Tanja Holmegaard Bjørn er ansat som fagpolitisk konsulent pr. 1. marts. 
  
 Ann Sofie Kannegaard er ansat som juridisk konsulent pr. 1. marts. 
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10. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 21. januar 2021  
 
 Intet at berette. 
 

 
11.  Eventuelt  
 

Jette Fugl orienterede om, at alle studentermedhjælpere på hendes arbejdsplads er blevet 
opsagt, da der skal være ubemandet åbningstid. 

 
 
Politikertid kl. 16.45 – 17.00 
 


