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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Onsdag den 19. maj 2021, kl. 12.00 – 18.30 
         
    
Deltagere:    Tine Segel, Daniel Ackey, Andreas Damsbo Brix (undtagen pkt. 9), Gitte 

Andersen, Jacob Holm Krogsøe, Jette Fugl, Kristine Sofie Højen, Martin 
Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen, Rikke Blaabjerg (undtagen 
pkt. 9, Sarah Elizabeth Hvidberg og Helle Fridberg (medarbejder-
repræsentant) (pkt. 1-3 og 9) 

   
Torben Jensen, Anders Grønbæk, Anette Lerche, Tanja Bjørn og Gitte 
Holm (referent) 

 
Afbud:  Julie Arndrup 
 

Sted:  Virtuelt møde - https://us02web.zoom.us/j/84154506496 
 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Torben Jensen 
 
 

 
 
1. Drøftelse af udkast til politiske fokusområder 
 
2. Budget 2022 - 2024 

 
3. Kontingent 2022 - 2024 
  
4. Nedsættelse af Kandidatudvalg 
 
5. Beslutninger og kommunikation ang. Corona og genåbning 
 
6. Vedtægtsændringer BØFA vedtaget på ordinær GF 2021 
 
7. Orienteringspunkter  
 
 7.1 Meddelelser 
   
 7.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 

7.3 Orientering fra sekretariatet 

 8. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 6. maj 2021  
 
 9. Hvad er en mærkesag, og hvordan arbejder man med mærkesager 

 
10.  Eventuelt   
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Tine Segel orienterede 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. Der evalueres på 
hovedbestyrelsesmøde den 22. juni i forhold til, om referater fremover skal være 
beslutningsreferater eller indeholde alle kommentarer. 
 
Tine Segel nævnte desuden, at hovedbestyrelsen lige inden mødestart havde behandlet et 
lukket punkt, hvor hovedbestyrelsen havde besluttet, at Torben Jensen fremadrettet får 
ansvar for, i samarbejde med formanden, at varetage den udadvendte interessevaretagelse, 
og i forlængelse heraf besluttede hovedbestyrelsen, at ændre Torben Jensens titel, således 
at han fremadrettet får titel af direktør. Ændringen var gældende pr. 19. maj 2021. 
 

 
1. Drøftelse af udkast til politiske fokusområder  
 

Sekretariatet har på baggrund af hovedbestyrelsens drøftelser på seminar den 10. og 11. 
marts samt på hovedbestyrelsesmøde den 14. april udarbejdet udkast til tre politiske 
fokusområder ”Stærk faglighed som en vej til indflydelse”, ”Et foranderligt arbejdsliv” samt 
”Professionelle netværk og faglige fællesskaber” med tilhørende mulige ”vi vil-pinde”. 
Fokusområder er brede temaer, som Forbundet vil arbejde med i de kommende tre år, og ”vi 
vil-pindene” er den måde, der arbejdes med fokusområderne på. 
 
På dagens møde skulle hovedbestyrelsen drøfte, om fokusområderne var dækkende, samt 
tage stilling til, hvilke 3-4 ”vi vil-pinde”, der skal prioriteres under hvert fokusområde. 
 
Hovedbestyrelsen blev inddelt i grupper og drøftede de tre fokusområder enkeltvist i forhold 
til overskrift, formålstekst og prioritering af 3-4 ”vi vil-pinde”. Der blev valgt en i hver gruppe, 
der stod for at notere gruppens input. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen syntes, at det havde været en god proces og roste sekretariatet for det 
foreløbige arbejde. Input fra hver gruppe skulle sendes til Tanja Holmegaard Bjørn, der 
samler op og integrerer det i det videre arbejde. Noter fra hver gruppe deles i 
hovedbestyrelsen, så man kan se hinandens input, ligesom også udkastet til de politiske 
fokusområder igen vil blive sat på HB’s dagsorden. Punktet behandles først på 
forretningsudalgsmøde den 8. juni og dernæst på hovedbestyrelsesmøde den 22. juni. 
 
 

2. Budget 2022 – 2024  
 

Torben Jensen indledte med at orientere om, at han den 17. maj har orienteret 
hovedbestyrelse og forretningsudvalg om, at der i budgetudkastet, der blev behandlet på 
forretningsudvalgsmøde den 6. maj, var en regnefejl i forskellen mellem ikke at lade 
kontingentet stige og at fortsætte med en 2% stigning, der er større end først angivet. 
Budgettet er derfor blevet korrigeret til dagens møde. 

 
I budgettet er der ikke taget højde for, at arrangementer og andre aktiviteter i fremtiden 
sandsynligvis i stigende grad vil foregå online, og der dermed vil være færre omkostninger til 
rejseaktivitet og færre opholdsudgifter. 
 
Der er heller ikke taget hensyn til eventuelt stigende omkostninger i forbindelse med det 
administative samarbejde med DM. 
 
Ledelsen har haft gennemgået de enkelte budgetposter og lagt 2% stigning ind på en del af 
posterne jf. forhøjede driftsomkostninger. 
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Sekretariatet arbejder i øjeblikket med at udarbejde en prognose for medlemsudvikling, der 
vil blive præsenteret for hovedbestyrelsen på møde den 22. juni.  

 
Forretningsudvalget besluttede ved behandling af budgettet på møde den 6. maj at indstille 
det til hovedbestyrelsens godkendelse.  
 
Forretningsudvalget drøftede desuden, om der skal fremlægges et ekstra budget, der viser, 
at udgiftssiden forventeligt bliver mindre grundet flere online aktiviteter i fremtiden. Torben 
Jensen ville dog anbefale, at der kun fremlægges ét budget ved generalforsamlingen i 
efteråret. 
 
Budgettet er opbygget som det plejer jf. indtægter, omkostninger og poster under de enkelte 
afdelinger. Budgettet viser regnskab 2020, det generalforsamlingsgodkendte budget for 
2021, det reviderede budget for 2021, som hovedbestyrelsen godkendte i december 2020, 
samt udkast for årene 2022, 2023 og 2024. 
 
Budget for kontinentindtægter i 2022 på 19.800.000 kr. i 2023 på 19.500.000 kr. og i 2024 på 
19.200.000 kr. tager udgangspunkt i kontingentindtægter i 2020 og i 2021. Der er et fald fra 
hvert år på 300.000 kr., hvilket svarer til en nettonedgang på 100 fuldt betalende medlemmer 
om året, hvis det besluttes, at kontingentet skal stige med 2% om året i 
generalforsamlingsperioden. Uden en kontingentstigning på 2% vil nettonedgangen i 
medlemstallet udgøre 700.000 kr. pr. år. 
 
Det samlede resultat viser i 2022 et underskud på 2,9 mio. kr., i 2023 et underskud på 4 mio. 
kr. og i 2024 et underskud på 7,1 mio. kr. uden en kontingentstigning. Ved en 
kontingentstigning på 2% viser det samlede resultat i 2022 et underskud på 2,5 mio. kr., i 
2023 et underskud på 3,1 mio. kr. og i 2024 et underskud på 5,9 mio. kr. 
 
Det samlede resultat over tre år uden kontingentstigning udgør et underskud på 13.903.598 
kr. og det samlede resultat over tre år med en 2% kontingentstigning udgør et underskud på 
11.503.598 kr. (Disse tal er ændret jf. regnefejlen i budgettet i forbindelse med 
fremlæggelsen på forretningsudvalgsmøde den 6. maj 2021). 
 
I forbindelse med at der er foretaget organisationsændring i sekretariatets afdelinger, er 
lønudgifter flyttet rundt, og lønudgifter er steget, da stillingen som fagpolitisk konsulent er 
gjort permanent.  
 
Under Kommunikation er lønudgiften faldet, da bemandingen på området fremover vil være 
mindre. Der er på redaktionssiden fortsat faldne annonceindtægter og faldne omkostninger, 
da Perspektiv udkommer 11 gange i stedet for 12 gange om året. Der er i 2024 afsat 1 mio. 
kr. til Generalforsamling og 1. mio. kr. til Fagligt Landsmøde. 
 
Budgettet viser et væsentligt større underskud, end Forbundet er vant til at fremlægge. I 
december 2020 besluttede hovedbestyrelsen at revidere budgettet for 2021, hvor det 
forventede underskud bliver 3,8 mio. kr. 
 
Hovedbestyrelsen blev bedt om at overveje, om det kan forsvares at fremlægge et budget for 
den næste generalforsamlingsperiode med så stort et underskud. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at der ved 2. behandling af budgettet på hhv. 
forretningsudvalgsmøde den 8. juni og på hovedbestyrelsesmøde den 22. juni skal foreligge 
et ekstra budget, hvor der er taget højde for færre omkostninger jf. digitalisering af 
arrangmenter etc., og hvor ledelsen har gennemgået de enkelte budgetposter og set på, 
hvor der kan foretages besparelser.  
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Hovedbestyrelsen vil på den baggrund tage politisk stilling til, hvordan der skal disponeres og 
eventuelt spares. 
 

 
3. Kontingent 2022 – 2024  
 

På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet at lade kontingentet stige med 2% årligt i 
perioden 2019 – 2021, hvilket svarede til en merindtægt på omkring 400.000 om året. 
 
Det nuværende kontingent er 7.412 kr. om året, hvilket svarer til 618 kr. om måneden. Hvis 
kontingentet stiger med 2%, vil det svare til en stigning på 150 kr. om året til 7.560 kr. og ca. 
12 kr. mere om måneden til 630 kr. 
 
Med udgangspunkt i de historike data er der ikke noget, der tyder på, at medlemsudviklingen 
vil vende på kort sigt. 
 
Forbundets egenkapital udgør p.t. knap 50 mio kr., hvilket bl.a. skyldes et lavere og 
anderledes aktivitetsniveau under Corona pandemien. 
 
I forhold til konkurrerende organisationer er Forbundets kontingent relativt højt, og det kan 
have en betydning i forhold til hvervning at lade det stige. Men i forhold til fastholdelse 
angiver kun få medlemmer kontingentet som årsag, hvis de melder sig ud. 
 
Forretningsudvalget var på møde den 6. maj enige i at anbefale, at kontingentet skal 
fastfryses på det nuværende niveau. 
 
Formanden havde siden forretningsudvalgsmødet overvejet det igen og var på nuværende 
tidspunkt mest for en regulering, men det vil ikke opveje underskuddet på budgettet. 
 
I forhold til hvervning var flere af hovedbestyrelsesmedlemmerne enige i, at kontingentet ikke 
bør stige. Men det vil så betyde, at kontingentet ikke stiger de næste tre år, hvilket 
sammenlagt er en lang periode at have et fastfrosset kontingent, så man kunne eventuelt 
overveje en mindre stigning på eksempelvis 1%. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen drøftede for og imod en kontingentstigning i næste 
generalforsamlingsperiode jf. 1% eller 2% samt betydning og konsekvens af dette. 
Kontingentniveauet skal ses i kontekst med budget og medlemsrekruttering skal også tages i 
betragtning. Punktet behandles igen på hovedestyrelsesmøde den 22. juni, hvor der træffes 
endelig beslutning. 
 
 

4. Nedsættelse af Kandidatudvalg  
 

Hovedbestyrelsen drøftede på møde den 14. april nedsættelse af Kandidatudvalg og 
konkluderede, at udvalget skulle nedsættes og bestå af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer samt 
1-2 fagfaglige medlemmer og 1 medlem yderligere – gerne privatansat. 
 
Forretningsudvalget havde en fornyet drøftede af nedsættelse af Kandidatudvalg på møde 
den 6. maj, der tog udgangspunkt i en konkretisering af, hvad Kandidatudvalgets opgave 
skal være. Forretningsudvalget mente, at udvalgets opgave skal være at varetage en 
opmærksomhedsskabende og motiverende indsats, der kan medvirke til, at medlemmer får 
lyst til at opstille og opfordre kolleger til at opstille til valget til hovedbestyrelsen i efteråret 
2021.  
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Forretningsudvalget mente desuden, at der skal arbejdes med en bred og systematisk 
kommunikationsindsats, der skaber opmærksomhed omkring muligheden for at kandidere til 
hovedbestyrelsen samt arbejdes videre med sekretariatets udkast til en kandidatprofil, der 
beskriver forventninger, udviklingsmuligheder, Forbundets retning samt rammer og vilkår for 
arbejdet som hovedbestyrelsesmedlem. 
 
Forretningsudvalget vurderede, at hovedbestyrelsen med udgangspunkt i 
opgavevaretagelsen burde genoverveje sin beslutning om Kandidatudvalgets 
sammensætning og indstillede til hovedbestyrelsens beslutnig, at Kandidatudvalget kommer 
til at bestå af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 repræsenterer formandskabet, der i 
samarbejde med sekretariatet udformer og iværksætter en kommunikationsindsats og 
færdiggør kandidatprofilen. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen syntes generelt, at udkastet til en kandidatprofil var et godt udgangspunkt 
for rekruttering af medlemmer til hovedbestyrelsen og gav mulighed for at nå bredt ud blandt 
medlemmerne. Desuden var det fint at stille nogle krav til kommende kandidater, da der er 
brug for ambitioner og holdninger, og at pointere, at man som hovedbestyrelsesmedlem til 
gengæld får mulighed for at udvikle sig som beslutningstager på et strategisk niveau og 
interessevaretager for ens fag og fagliged samt får et kendskab til forbundets drift. 
 
Der skal tilføjes en faktaboks jf. de praktiske ting såsom frikøb, antal møder etc. og opslaget 
skal formuleres, så det er tydeligt, at alle medlemmer kan stille op til hovedbestyrelsen. 
 
Hovedbestyrelsen var enig i forretningsudvalgets indstilling om, at Kandidatudvalget skal 
bestå af 3 hovedbestyrelsesmedlemmer, hvoraf 1 repræsenterer formandskabet. 
Hovedbestyrelsen valgte, at Kandidatudvalget sammensættes af næstformand Daniel Ackey, 
Sarah Elizabeth Hvidberg og studenterrepræsentnt Rikke Blaabjerg. 
 

 
5. Beslutninger og kommunikation ang. Corona og genåbning  
 
 Ansvarsopdeling og samarbejde mellem de politiske organer i Forbundet er dels beskrevet i 

vedtægterne og dels i hovedbestyrelsens forretningsorden. Der er dermed sjældent tvivl om, 
hvornår en sag eller givent emne skal behandles af hhv. formand, forretningsudvalg eller 
hovedbestyrelse, og der er oftest en gensidig forståelse af, hvor et spørgsmål skal behandles 
og besluttes afhængigt af emne, økonomi, vigtighed og tid. 

 
 Under Corona pandemien har Forbundet deltaget i sektorpartnerskab på kulturområdet, hvor 

Forbundet flere gange har deltaget i høringer som f.eks. i forbindelse med genåbningerne, 
hvilket er sket i samarbejde med Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og 
HK. 

 
 Der har ofte været meget kort frist for høringssvarene, og da svarene har skullet koordineres 

med de nævnte organisationer på biblioteksområdet, har der været relativ kort tid til at 
involvere andre end formand og sekretariat. Det har indtil videre været sekretariatets 
vurdering, at Forbundet Kultur og Information som organisation står stærkest, når vi på dette 
område udtaler os sammen med Danmarks Biblioteksforening, Bibliotekschefforeningen og 
HK, idet der kommer et samlet svar til Kulturministeriet fra de biblioteksrelevante 
organisationer. Dette gælder også, selvom det i visse tilfælde indebærer at gå lidt på 
kompromis for at nå til enighed om høringssvarets ordlyd. Men i de tilfælde, hvor det 
vurderes, at afstanden mellem Forbundets holdning til de øvrige organisationers holdning er 
for stor, vælger Forbundet naturligvis ikke at være medunderskriver, men det er en vurdering 
fra sag til sag. 
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 Det har været en særlig situation under Corona pandemien, og det har været vigtigt for 

Forbundet, at få indflydelse på proces omkring eksempelvis genåbning ved at samarbejde 
med andre organisationer på biblioteksområdet. 

 
 I forbindelse med den nylige genåbning har medlemmer af hovedbestyrelsen udtrykt 

bekymring for, at formanden/sekretariatet ikke har haft involveret hovedbestyrelsen mere, 
end tilfældet var. Derfor har der været lagt op til en drøftelse i både forretningsudvalget på 
møde den 6. maj og i hovedbestyrelsen på dagens møde omkring beslutninger og 
kommunikation vedr. Corona og genåbning. 

 
 Generelt ville hovedbestyrelsesmedlemmerne gerne have haft mere information men mente 

også, at formand/sekretariat skal kunne agere og være sikre på, at de har mandat, og der  
dermed er tillid til deres vurdering, når det ikke er alt der tidsmæssigt har kunnet nås at blive 
sendt til orientering og høring hos hovedbestyrelsen, inden der har været svarfrist til 
Kulturministeriet. Men formand/sekretariat har i videst mulig udstrækning orienteret og 
informeret hovedbestyrelsen. 

 
Det har været vigtigt at kunne agere hurtigt jf. de korte høringsfrister, og Forbundet har fulgt 
sundhedsmyndighedernes anbefalinger og varetaget medlemmernes interesser uden at 
have en holdning til eksempelvis Corona pas eller ej. 
 
Konklusion: 
 
Der vil på hovedbestyrelsesmøde den 22. juni være en bredere diskussion af mandat og 
stillingtagen til, i hvilken rolle man man har, når man bliver inddraget i et høringssvar. 
 
Der er generelt opbakning til formandens og ledelsens håndtering af Corona relaterede 
høringssvar, men det er vigtigt, at orientere og inddrage hovedbestyrelsen, når det er muligt 
og relevant.  

 
 
6. Vedtægtsændringer BØFA vedtaget på ordinær GF 2021 
 

Det fremgår af retningslinjerne for faggrupperne, at når en faggruppe træffer beslutning om 
en ændring i deres vedtægter, skal faggruppens bestyrelse forelægge vedtægtsændringerne 
for Forbundets hovedbestyrelsen til endelig godkendelse. 
 
Vedtægtsændringerne omhandlede konsekvensrettelse af forbundsnavnet fra 
Bibliotekarforbundet til Forbundet Kultur og Information. Formuleringen ”Medlemmer med 
stemmeret” blev ændret til ”Fremmødte medlemmer” således at ”Alle afstemninger på 
generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer. Endelig vil 
prisen for deltagelse i arrangementer fremover være ens for interessemedlemmer og 
almindelige medlemmer. 
 
Konklusion: 
 

 Hovedbestyrelen godkendte vedtægtsændringerne. Tanja Holmegaard Bjørn meddeler 
BØFA dette. 
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7. Orienteringspunkter  
 
 7.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 

  
 April 
 
 Den 19/4 Møde med Social- og Ældreministeren 
 Den 21/4 Forbrugerrådet Tænks Årsmøde  
 Den 21-23/4 Fagligt Landsmøde 
 Den 22/4 Generalforsamling BITA 
 Den 27/4 Formandsmøde i Akademikerne 
 Den 28/4 Møde i Fællesrepræsentationen ”De 6” 
 Den 29/4 Projektledelsesmøde fremfærd 

 
 Maj 

 
 Den 4/5 KL Kultur og Fritidskonference 
 Den 4/5 Bestyrelsesmøde i Akademikerne 
 Den 5/5 Hovedbestyrelsens vedtægtsarbejdsgruppe 
 Den 7/5 Sundhed, Medicin og Samfund – generalforsamling 
 Den 17-18/5 DJØF Forhandlerkonference 
 Den 20/5 Formandsmøde blandt AC Fællesrepræsentationerne 
 Den 20/5 Møde med de politiske revisorer 
 Den 26/5 Repræsentantskabsmøde i Forbrugerrådet Tænk 
 Den 27/5 Projektledelsesmøde Fremfærd Bruger 
 Den 27/5 AKA Bestyrelsesmøde 
 Den 31/5 Advisory Board - Digitalt Selvforsvar 
 Den 31/5 Møde i hovedbestyrelsens arbejdsgruppe om ansættelsesgrupper 
 
 Juni 
 
 Den 2/6 Følgegruppemøde – Biblioteker i bevægelse 
 Den 3/6 Next Library konference 
 Den 3/6 Stiftende møde i Akademiker Kundeforum 
 Den 7/6 Nordisk Fagforeningsmøde 
 Den 9/6 Dataetik i folkebibliotekerne 
 Den 11/6 Møde vedr. ADD-projekt 
 Den 11/6 Afskedsreception for Gert Johansen - Formand for Konstruktørforeningen 
 Den 14/6 Møde i Bibliotekernes Dialogforum 
 Den 15/6 Bestyrelsesmøde i Akademikerne 
 Den 17/6 AKA Bestyrelsesseminar 
 Den 23/6 Rådsmøde i Forbrugerrådet Tænk 
 Den 24/6 Fremfærd – Projektledelsesmøde 
    

Gitte Andersen 
 

Den 15/4 TR-Kollegiet for Region Syddanmark 
Den 22/4 Generalforsamling BITA 
Den 5/5 Møde i KI’s vedtægtsarbejdsgruppe 
Den 7/5 Generalforsamling Faggruppen for Samfund, Medicin og Sundhed 
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Nicoline Dohm 

 
 Den 13/4 Første møde i den ny-konstituerede Statsgruppe 
 Den 13/4 Første møde i den ny-konstituerede Data Science Faggruppe 
 Den 7/5 Generalforsamling Sundhed, Medicin og Samfund Faggruppen 
 Den 12/5 Møde i Statsgruppen 
 Den 18/5 Møde i Data Science Faggruppen 

 
   
 7.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
  Intet at berette. 

 

  
7.4 Orientering fra sekretariatet 

  Intet at berette. 
 
 
8. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 6. maj 2021  
 
 Referatet uploades, når det er godkendt. 
 

 
9. Hvad er en mærkesag, og hvordan arbejder man med mærkesager  
 

Susanne Hegelund og Peter Mose fra Hegelund og Mose deltog under punktet og holdt 
oplæg om mærkesager, og hvordan der arbejdes med disse. 
 
Deres præsentationen er uploaded i First Agenda. 

 
 
10.  Eventuelt  
 
 Intet at berette 
 
 


