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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Onsdag den 1. december 2021, kl. 10.00 – 17.00 
    
         
    
Deltagere:   Tine Segel, Daniel Ackey, Andreas Damsbo Brix, Gitte Andersen, Jacob 

Holm Krogsøe, Jette Fugl, Julie Arndrup, Martin Schmidt-Nielsen, 
Nikoline Dohm Lauridsen, Sarah Elizabeth Hvidberg og Helle Fridberg 
(medarbejderrepræsentant pkt. 1-8)) 

   
Torben Jensen, Anders Grønbæk (punkt 1-5 og punkt 8-12) , Anette 
Lerche, Tanja Bjørn (pkt. 5-7) og Gitte Holm (referent) 
 

 
Afbud:  Kristine Sofie Højen og Rikke Blaabjerg 
 
 
Sted:  Lindevangs Allé 2, mødelokale 4 på 2. sal 
  (Der serveres frokost kl. 12.30 på 3. sal) 
 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Martin Schmidt-Nielsen 
 
 

 
 1. Resultat af urafstemning 

 
 2. Evaluering af generalforsamlingen  

 
 3. Onboarding og konstituering 

 
 4. Hovedbestyrelsens arbejdsform 

 
5. Folkemøde 2022 
 
6. Perspektiver for Ansættelsesgrupper 

 
7. Indledende faggruppedrøftelser 

 
8. Evaluering af HB’s arbejde 

 
9. Forbundets fremtid (Punktet er fortroligt) 

 
10. Orienteringspunkter  

 

10.1 Meddelelser 
 

 10.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 

 

10.3 Orientering om positionspapir udarbejdet af Broen til Fremtidens temagruppe 
for investeringer 
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 10.4 Fremfærd Bruger Projekt  
 

10.5 Orientering fra sekretariatet  

11. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 9. november 2021  
 

12. Eventuelt  
 
 
 
1. Resultat af urafstemning  
 

Torben Jensen orienterede om, at urafstemningen til hovedbestyrelsesvalget blev afsluttet 
den 24. november. De politiske revisorer var indkaldt til møde samme dag og godkendte 
afstemningsresultatet, hvorefter formanden kontaktede hovedbestyrelseskandidaterne og 
orienterede om valgresultatet. Resultatet af urafstemningen blev samme dag lagt på 
forbundets hjemmeside. 
 
Den nye hovedbestyrelse træder i funktion pr. 1. januar 2022. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
 
2. Evaluering af generalforsamlingen  
 

Torben Jensen orienterede om, at forretningsudvalget på møde den 9. november evaluerede 
afviklingen af generalforsamlingen den 30. oktober. Referat fra punktet var vedlagt som bilag 
til dagens møde. 
 
Jette Fugl mente, at nogle medlemmer kan tænke, at en generalforsamling mest er for 
tillidsrepræsentanter og syntes, at generalforsamlingen bør være over to dage, så der er tid 
til mere debat, hvilket måske kan få flere til at deltage, der ikke er tillidsrepræsentanter men 
fagligt engagerede. 
 
Nikoline Dohm Lauridsen var enig i, at der manglede noget konkret at debattere. Det 
skriftlige materiale er godt, men det kommer ikke i spil i denne form. 
 
Jette Fugl nævnte, at hun som tillidsrepræsentant godt kunne have indkaldt sine kolleger til 
en snak om forbundets politiske strategi, men ikke havde gjort dette. Kunne man fra 
forbundets side opfordre til, at den politiske strategi diskuteres i TR-kollegierne og så 
debattere i plenum på generalforsamlingen, hvad der er blevet talt om på arbejdspladserne. 
 
Gitte Andersen sagde, at der tidligere blev holdt TR-kollegiemøder, hvor den politike strategi 
bl.a. blev diskuteret. Generalforsamlingen er måske ikke så releant for alle, og der bør ses 
på, hvordan det gøres attraktivt at deltage for fællesskabets skyld, selvom der ikke er middag 
og fest. 
 
Tine Segel syntes, at det var nogle relevante betragtninger jf. hvordan engageres 
medlemmerne op til en generalforsamling og på selve generalforsamlingen. Da Tine Segel 
forud for generalforsamlingen deltog på TR-kollegiemøder rundt omkring i landet, opfordrede 
hun dem til at diskutere den politiske strategi. Det fungerede godt på generalforsamlingen i 
2018 at have faglige oplæg, der har også været år, hvor generalforsamling og Fagligt 
Landsmøde har været holdt samme weekend, men den kombination har medlemmerne ikke 
været så tilfredse med.  
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Faglige input og et socialt aspekt vil være fint, men det vil også være afhængigt af de 
budgetmæssige konsekvenser. Der skal tænkes over, hvordan medlemmer involveres i det 
politiske arbejde jf. den politiske strategi. 
 
Konklusion: 
 
Erfaringer tages med ved planlægning af den næste generalforsamling. 
  

 
3. Onboarding og konstituering 
 

Torben Jensen orienterede om, at Tine Segel, Anders Grønbæk og han selv har set på, 
hvordan den nye hovedbestyrelse, der tiltræder pr. 1. januar 2022, skal introduceres til 
hovedbestyrelsesarbejdet og behovet for, at introduktionen bliver lidt grundigere med en 3-
årig periode. 
 
Der er p.t. ved at blive tilrettelagt en proces, hvor der inddrages en ekstern konsulent, Lone 
Mandix, jf. inspiration til, hvordan det politiske arbejde udføres i en fagpolitisk bestyrelse. 
 
Medio januar 2022 holdes et uformelt møde med den nye hovedbestyrelse med fokus på en 
kort introduktion, fagligheder og socialt samvær. Den 25. januar holdes et konstituerende 
hovedbestyrelsesmøde og den 26. januar deltager konsulent Lone Mandix omkring 
bestyrelsesarbejdet. Det er desuden planlægt, at Lone Mandix i løbet af foråret deltager på 
1-2 hovedbestyrelsesmøder, hvor hun hands-on vil guide det politiske arbejde. 
 
Martin Schmidt-Nielsen syntes, at det var godt med et nyt koncept. 
 
Daniel Ackey sagde, at det også var forretningsudvalgets holdning, da det blev præsenteret 
på FU-møde den 9. november. 
 
Tine Segel nævnte, at forretningsudvalget også drøftede, at det i forhold til konstituering kan 
give en god dialog på mødet medio januar jf. mærkesager og politiske poster. 
 
I forbindelse med konstituering sagde Daniel Ackey, at han ikke ønsker at fortsætte som 
næstformand i den næste periode, så den post skal også besættes. 
 
Jette Fugl nævnte, at hun er politiske ansvarlig på FUU-posten, og det skal hun ikke fortsat, 
når hun træder ud af hovedbestyrelsen ved årsskiftet. 
 
Tine Segel sagde, at der kan være nogle overgange, hvor der trækkes på kompetencer uden 
for den nye hovedbestyrelse. 
 
Gitte Andersen mente, at der kunne være nogle overvejelser i forhold til kontinuitet på poster, 
hvor det kan lade sig gøre. Pensionsaftalen skal bl.a. fornyes i løbet af perioden, og Gitte 
Andersen syntes, at det ville være en god idé, at pensionsområdet var forankret i 
forretningsudvalget, så det HB-medlem, der bliver politiske ansvarlig for pensionsområdet 
også har en plads i forretningsudvalget. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen bakkede op omkring processen for introduktionsforløbet for den nye 
hovedbestyrelse pr. 1. janaur 2022. 
 
Tine Segel benyttede lejligheden til at takke Daniel Ackey for hans indsats som næstformand 
i indeværende periode. 
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4. Hovedbestyrelsens arbejdsform  
 

Torben Jensen orienterede om, at der i en årrække har være nedsat et fast politisk udvalg til 
hvert politisk fokusområde bestående af politikere og medarbejdere. 
 
På forretningsudvalgsmøde den 9. november blev det bl.a. drøftet, at nogle af 
udvalgsmøderne havde fungeret bedre end andre. Der har bl.a. været lidt uklarhed omkring, 
hvad man som hovedbestyrelsesmedlem skulle indgå i jf. drift, og medarbejderne har 
ligeledes været i tvivl om, hvor langt ind i det politiske, de skulle gå. 
 
Dette har medført, at den administrative ledelse har tænkt over en anden struktur, hvor den 
politiske strategi og fokusområderne stadig er rammesættende. Det foreslås derfor, at de 
faste politiske udvalg nedlægges, og at der nedsættes ad hoc udvalg i stedet for. 
 
Der skal tidligt i perioden ses på, hvilke opgaver i den politiske strategi og fokusområderne, 
der er politiske og hvilke opgaver, der er af mere administrativ karakter. Hovedbestyrelsen 
skal prioritere de næste tre års politiske opgaver og hen ad vejen beslutte, hvilke opgaver, 
der skal tilknyttes et ad hoc udvalg. Dette vil forhåbentlig give mere overblik over det politiske 
arbejde. Der skal desuden tages stilling til, om der ønskes sekretariatsbistand ved nedsatte 
ad hoc udvalg. 
 
Man skal dog være opmærksom på, at hovedbestyrelsen og sekretariatsmedarbejderne 
umiddelbart vil se mindre til hinanden, når de faste udvalg nedlægges, så der vil blive sørget 
for, at det sker på anden vis jf. eksempelvis afrapportering på hovedbestyrelsesmøder. 
 
Tine Segel var enig i, at der skal arbejdes med området på en ny måde, men der skal være 
opmærksomhed på, hvordan der arbejdes med det, når det bliver mere uformaliseret. 
 
Nikoline Dohm Lauridsen syntes ligeledes, at det var en god form. I de faste udvalg har 
kontakten til sekretariatet hovedsagligt været til de sekretariatsmedarbejdere, der indgik i 
udvalget. Ved ad hoc udvalg kan kontakten til sekretariatet være bredere. 
 
Martin Schmidt-Nielsen ønskede, at hovedbestyrelsen blev sat mere i spil – at sekretariatet 
også kunne give opgaver til hovedbestyrelsen som f.eks. at skrive læserbreve eller lignende. 
 
Anette Lerche sagde, at de i ledelsen har haft talt om, at vi også gerne vil være 
produktorienteret. Medlemskontakt kunne være et fokus – inddragelse af medlemmer er 
også en del af den politiske strategi. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg var enig med Martin Schmidt-Nielsen. Sarah Elizabeth Hvidberg 
mente, at der skal nedsættes ad hoc udvalg, men hun så gerne, at der kun arbejdes med ét 
projekt ad gangen i udvalget. 
 
Anders Grønbæk sagde, at vi skal kunne blive mere agile og hurtigt kunne nedsætte et ad 
hoc udvalg, der kan understøtte målsætningen. Udvalgene skal løbende kunne nedsættes, 
når det vurderes, at det giver mening. 
 
Konklusion: 
 
Der arbejdes videre med formen og kommentarer fra den nuværende hovedestyrelse til den 
kommende hovedbestyrelses arbejde. Som hovedbestyrelse indgår man i arbejdet med den 
brede interessevaretagelse både internt blandt medlemmer og eksternt via debatindlæg etc. 
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5. Folkemøde 2022  
 

Torben Jensen orienterede om, at forbundet i tidligere år i varierende omfang har deltaget i 
Folkemødet på Bornholm. Folkemøde 2022 holdes den 16. – 19. juni i Allinge. 
 
Forretningsudvalget drøftede punktet på møde den 9. november og var enige om, at 
forbundet bør deltage i 2022. Referat fra forretningsudalgets drøftelse var vedlagt som bilag 
til dagens møde, og det fremgår bl.a. at forretningsudvalget bad ledelsen udarbejde modeller 
for deltagelse. 
 
Torben Jensen har til dagens møde derfor udarbejdet 4 modeller. 
 
Model 1 er den lette model, hvor formand og evt. formandskab deltager med aktiv deltagelse 
i andres debatter og netværksplejer. Denne model udgør en lille omkostning og meget 
begrænset planlægning. 
 
Model 2 er den traditionelle model, hvor formandskabet deltager og er medarrangør på 
”Danmarks Bibliotekers” arrangementer og eventuel har egen debat i PFA-telt eller andet 
sted samt deltager aktivt i andres debatter. Denne model udgør en relativ lille omkostning og 
relativ begrænset planlægning. 
 
Model 3 er den strukturerede model, hvor formandskab, 3 hovedbestyrelsesmedlemmer, 3 
studerende og 3 faggrupperepræsentanter deltager. Modellen indeholder lobby-trænings-dag 
ved eksternt konsulentfirma, planlægningsdag, personligt program og mål for hver politiker, 
fælles dagligt morgenmøde, fælles daglig debriefing, medarrrangør på ”Danmarks 
Bibliotekers” arrangementer, egen debat i PFA-telt eller andet sted samt aktiv deltagelse i 
andres debatter. Denne model udgør høje omkostninger og stort ressourcetræk i 
sekretariatet i foråret. 
 
Model 4 er en faggruppe model, hvor formandskab deltager og faggrupperepræsentanter 
opfordres til at deltage og er medarrangør på ”Danmarks Bibliotekers” arrangementer samt 
reservation af 2 x 1 times debattid, hvor faggrupperne kan afholde deres egne 
arrangementer. Modellen kræver relativ begrænset planlægning og har fokus på inddragelse 
af faggruper. 
 
Torben Jensen bad hovedbestyrelsen tage stilling til de 4 modeller samt økonomi og 
ressourceforbrug. 
 
Jacob Holm Krogsøe synes, at forbundet skal gå all in – det er oplagt at gøre opmærksom 
på, hvem vi er. Det skal ikke kun være formanden, der deltager. 
Hovedbestyrelsesmedlemmer kan udføre lobbyarbejde og fortælle, hvad vi står for jf. 
branding – det vil være en gevinst fremadrettet. 
 
Daniel Ackey var enig med Jaob Holm Krogsøe. Man får meget ud af at deltage i debatter. 
 
Martin Schmidt-Nielsen spurgte, om det var konkret, hvad vi vil have ud af at deltage. 
 
Sarah Elizabeth Hvidberg spurgte, om det er givet, at det er Danmarks Biblioteker, vi skal 
samarbejde med. Sarah Elizabeth Hvidberg syntes, at det skulle være en 
samarbejdspartner, der ikke er så biblioteksrette i forhold til nytænkning. Sarah Elizabeth 
Hvidberg spurgte desuden til udbyttet af at have haft studerende med på Folkemødet. Det 
ville måske have et større udbytte at klæde nogen på til at kunne deltage i debatter i vores 
eget telt eller ved en stand.  
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Torben Jensen nævnte, at der er tradtion for at være medarrangør på ”Danmarks Biblioteker” 
arrangemententer, men det er ikke mere fastlagt, end at der godt kan samarbejdes med 
andre. De studerende var meget glade for at deltage og kan give inspiration til vores 
samarbejde efterfølgende. 
 
Tine Segel syntes, at det skulle være en kombination. Det kunne være en opbygning af 
hovedbestyrelsesarbejdet jf. mærkesager – hvilke interesser har vi – det vil give retning og 
linjer. Det er væsentligt, at output er tydeligt – er det at opnå resultater jf. kontakter, møder 
etc. eller er det også tilstedeværelse i forhold til medlemmer – at vi taler deres sag. I forhold 
til samarbejdsmodel er det en tradition, og det er godt at pjeje vores samarbejdsrelationer. 
Det giver også nogle platforme jf. at deltage i deres arrangementer, og det vil være godt at 
flere og andre end formand og næstformand deltager aktivt i debatter. Man skal dog være 
opmærksom på, at både de økonomiske og sekretariatsmæssige ressourcer er høje. 
 
Jette Fugl syntes, at det var oplagt at gå all in jf. den politiske strategi. Jette Fugl har tidligere 
deltaget i debatter på Folkemødet, men da sekretariatsbistanden på Folkemødet har været 
målrettet formanden, har sekretariatet ikke kunne deltage i alle debatter. Når politikerne 
deltager i debatter, skal der være nogen til at samle op på disse debatter, kontakter etc. og 
strukturere det. Det er væsentligt at være opmærksom på, at man som politiker ikke kan 
deltage alene men har brug for opbakning. Det er en stor opgave at løfte, og der skal ses på, 
om der er ressourcer til det. 
 
Jacob Holm Krogsøe syntes, at der i den nye hovedbestyrelse skal nedsættes et ad hoc 
udvalg, der kan kortlægge omfanget af deltagelse på Folkemødet i 2022, og hvad vi får ud af 
det. Deltagere skal være forpligtet på at deltage i debatter. 
 
Torben Jensen nævnte, at PFA har haft deltaget på Folkemøderne, og forbundet har haft 
egne debatter i deres telt. Der er stor forskel på at udarbejde program og have daglig 
feedback på politikernes deltagelse i andre debatter og på at forberede egne debatter. 
 
Tine Segel sagde, at der skal ses på, hvordan det bedst muligt kan udspille sig, hvis det 
bliver den strukturerede model. Det er vigtigt, at tage stilling til medlemsdeltagelse i debatter. 
Det er en stor opgave at have et eget telt, da det skal være bemandet hele tiden. Vi skal tage 
stilling til, hvad vi gør i 2022, og hvad der skal planlægges for 2023. Det vil også være 
relevant, at andre deltager i Kulturmøde Mors. Erfaringer fra Folkemødet kan også bruges til 
andre møder. Vi har mange samarbejdspartnere – hvordan sætter vi os strategisk i spil og 
byder os til. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen besluttede, at forbundet deltager i Folkemøde 2022 inspireret af model 3, 
der er den strukturerede model med gentænkning af deltagere og indhold. Faggrupperne 
skal opfordres til at deltage og tale med hinanden derom. Der nedsættes et ad hoc udvalg i 
den nye hovedbestyrelse. 
 
 

6. Perspektiver for Ansættelsesgrupper  
 

Anders Grønbæk fra fraværende under punktet, så Tine Segel orienterede om, at 
hovedbestyrelsen på møde den 11. november 2020 nedsatte en arbejdsgruppe bestående af 
Jette Fugl, Daniel Ackey, Sarah Elizabeth Hvidberg, Nikoline Dohm Lauridsen og Tine Segel, 
der skulle belyse perspektiver for ansættelsesgruppernes arbejde. 
 
Arbejdsgruppen har holdt møder med ansættelsesgruppernes medlemmer i forbindelse med 
afholdelse af deres respetive generalforsamling samt haft dialog med de nyvalgte bestyrelser 
på baggrund af en af arbejdsgruppen udformet spørge/dialog guide.  
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Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i drøftelserne kommet med en række anbefalinger, 
som hovedbestyrelsen på dagens møde skulle tage stilling til. Arbejdsgruppen anbefalede 
desuden, at der i forbindelse med realisering af de udvalgte anbefalinger nedsætes en ny 
arbejdsgruppe i den nye hovedbestyrelse.  
 
Ansættelsesgrupperne ønsker bl.a. 
 
- At bidrage til realiseringen af forbundets strategi og fokusområder i det omfang, det er 

meningsfuldt, og i det omfang det for ansættelsesgrupperne forekommer naturligt.  
- At have en selvstændighed, der sætter dem i stand til at fokusere på de trends og 

tendenser, de anser for mest relevante for de medlemsgrupper, som de har fokus på. 
- At bidrage til trend spotting og som dialog og sparringspartnere for hovedbestyrelsen 

samt en samlet forankring af den faglige udvikling de identificerer gennem trend spotting 
og identifikation af nye tendenser. 

- Færre formelle fopligtelser jf. vedtægtsmæssige og organisatoriske krav. 
- At bruge flest mulige ressourcer på faglighed og værdiskabelse omkring udvikling af 

faget. 
- Et enkelt og gennemskueligt administrativt set-up og praktiske vejledninger. 

 
Arbejdsgruppen anbefaler bl.a.  
 

- At der fortløbende sikres faglig dialog mellem hovedbestyrelse og de respektive 
ansættelsesgrupper.  

- At der på tværs af ansættelsesgrupper og faggrupper etableres et ”fælles fagligt 
udviklingsforum” for hele forbundet. 

- En mere netværksorienteret tilgang til ansættelsesgrupperne. 
- Gennengang af af de formelle krav og rammer, der knytter sig til at være aktiv i 

bestyrelserne i ansættelsesgrupperne. 
- Udarbejdelse af praktiske A-Z vejledninger. 
- Organisatorisk set-up i sekretariatet, der kan understøtte udvikling, gennemførelse og 

evalering af medlemsarrangementer udbudt af ansættelsesgrupperne. 
 
 

Jette Fugl nævnte, at udfordringerne for ansættelsesgrupperne er de samme som for 
faggrupperne i forhold til formalia og praktikaliteter. 
 
Tine Segel sagde, at der skal ses på forankringsdelen – hvordan forankres det jf. trends og 
tendenser. Dialog mellem ansættelsesgrupper og hovedbestyrelse er vigtig, og der skal 
reetableres årlige møder. 
 
Jette Fugl sagde, at arbejdsgruppen havde talt om, der kunne etableres et panel – Advisory 
Board -, hvor der udpeges nogle medlemmer fra ansættelsesgrupperne, der kan bringe 
emner ind i hovedbestyrelsen og i den politiske strategi. 
 
Nikoline Dohm Lauridsen mente, at der skal spørges ind til, hvordan ansættelsesgrupperne 
ser sig selv i den overordnede politiske strategi for forbundet. De vil gerne bidrage, hvor det 
giver mening, men de vil også gerne lave noget i deres egen ansættelsesgruppe. Det skal 
nok ses lidt mere bredt i forhold til, om man er stats- kommunalt- eller privatansat. 
 
Daniel Ackey sagde, at han har haft talt med ansættelsesgrupperne om at engagere sig og 
deltage mere i debatten.  
 
Jette Fugl nævnte, at ansættelsesgrupperne udarbejder deres egne handleplaner og ser på, 
om der er sammenfald med forbundets politike strategi. Men de arbejder stadig med deres 
egne områder, selvom de ikke fremgår af forbundets politiske strategi. 
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Tine Segel mente, at det vinkler ind i faggrupperne også i forhold til udfordringer jf. 
praktikaliteter. Der skal tænkes i et mere enkelt administrativt set-up og tænke det mere som 
fagligheder. 
 
Konklusion: 
 
Ansættelsesgruppernes ønsker og arbejdsgruppens anbefalinger blev forelagt 
hovedbestyrelsen, og det arbejde er dermed afsluttet. Tanker omkring den videre 
organisering skal ses i sammehæng og et hele også med faggrupper, netværk etc. Derfor 
bør arbejdet omkring ansættelsesgrupper genbesøges i den nye hovedbestyrelse, og 
forslagene kan medbringes i det videre arbejde. 
 

 
7. Indledende faggruppedrøftelser  
 

 Tanja Bjørn deltog under punktet og orienterede om, at hovedbestyrelsen i forbindelse med 
drøftelse af de politiske fokusområder har haft udtrykt ønske om at drøfte formål, form og 
rammer for forbundets faggrupper.  

 
 I forlængelse heraf har sekretariatet vurderet det relevant at udarbejde et tværgående 

overblik samt påbegynde et analysearbejde af faggrupperne. Det foreløbige resultat er 
udarbejdet som en analysedel 1: Tværgående faggruppeoverblik, som har været 
præsenteret i forretningsudvalget til videre behandling i hovedbestyrelsen på dagens møde. 

 
 Analysen har til formål at belyse, hvordan faggrupperne ser ud, herunder deres forskellighed, 

faggruppernes muligheder og udfordringer, hvilken værdi faggrupperne skaber samt 
forudsætninger for at have velfungerende faggrupper. 

 
 Der er planlagt en analysedel 2, der bliver en mere kvalitativ analyse af faggrupperne, der via 

dialog med faggrupperne belyser deres faglige omdrejningspunkt, motivation og ønkser for 
det videre faggruppearbejde. Hovedbestyrelsens kommentarer fra dagens møde vil blive 
indarbejdet i analysedel 2. 

 
 Der er ligeledes planlagt et tværgående faggruppe arrangement til foråret, hvor resultatet af 

analysen forventes at kunne vises og drøftes. 
 
 Analysedel 1 belyser bl.a. antallet af faggruppemedlemmer. Omkring 55% af 

faggruppemedlemmerne er aktive KI-medlemmer, omkring 44% af faggruppemedlemmerne 
er passive KI-medlemmer og 1% af faggruppemedlemmerne er studerende KI-medlemmer.  

 
 I forhold til de studerende kunne orientering om faggrupper være en del af hvervepakken, så 

flere studerende fik del i det fagfællesskab. 
 
 Tanja Bjørn havde listet en række spørgsmål, som kunne drøftes og/eller undersøges 

yderigere: 
 
 1. Hvilke KI-medlemmer retter faggrupperne sig mod? 
 2. Skal det overvejes/eventuelt undersøges, om antallet af faggruppemedlemmer har 

betydning for, hvordan faggrupperne kan etablere et fagligt fællesskab på en meningsfuld 
måde? 

 3. Er der et minimum/maksimum antal faggruppemedlemmer for, at faggrupperne kan 
fungere på en meningsfuld måde? 
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 Daniel Ackey sagde, at det kunne være interessant at høre de nyeste faggruppemedlemmer, 

hvordan de er blevet opmærksom på den pågældende faggruppe. Eksempelvis har IT-
faggruppen afholdt arrangementer, der har været for alle medlemmer og ikke kun for 
medlemmer af faggruppen.  

 
 Mange faggrupper lever et stille liv, og det kan være tilfældigt, hvordan man som medlem 

bliver opmærksom på deres eksistens. I forhold til faggruppernes størrelse har flere af de 
mindre faggrupper lukket sig selv. Det kræver en faggruppebestyrelse, der kan trække det. 

 
 Tine Segel mente, at det var værd at undersøge fordelingen af aktive og passive medlemmer 

nærmere. Hvad er årsagen til, at antallet af aktive KI-medlemmer af faggrupper ikke er 
højere. Er kommunikationen eksempelvis god nok. I forhold til størrelsen af faggrupper er 
eksempelvis faggruppen Sundhed, Medicin og Samfund en af de mindre faggrupper, men 
det er en meget aktiv faggruppe og fungerer fint med det antal medlemmer, den har. Nogle 
faggruppeområder har måske også haft sin tid, og hvis der ikke er nogen, der kan drive det 
videre, nedlægger faggruppen sig selv. 

 
 Nikoline Dohm Lauridsen sagde, at det kan blive uligevægtigt, hvis der er mange passive 

medlemmer af en faggruppe i forhold til aktive medlemmer. Det kunne med fordel 
undersøges, hvordan de forskellige faggrupper kommunikerer og orienterer om eksempelvis 
deres arrangementer. Det samme kunne man undersøge i forhold til ansættelsesgrupperne. 

 
 Martin Schmidt-Nielsen spurgte, hvilke omkostninger der er forbundet med faggrupperne jf. 

ressourcer målt med resultat. 
 
 Tanja Bjørn svarede, at faggrupperne får tilskud fra forbundet og bistand fra sekretariatet. 
 
 Martin Schmidt-Nielsen mente, at faggrupperne er autonome enheder og syntes, at 

forbundet skal stille nogle krav i forhold til eksempelvis aktivitetsniveau – også af 
hvervehensyn. Faggrupperne er repræsentanter for forbundet, og der bør være større 
kendskab til, hvad der er af aktivitet i faggrupperne. Hvis faggrupperne skal være et 
hverveargument skal de være et reelt godt produkt. Desuden bør der ses på de enkelte 
faggruppers hjemmeside i forhold til præsentation og ensartethed. 

 
 Gitte Andersen sagde, at faggrupperne er selvstændige foreninger, så det er en anden 

diskussion, hvis dette skal ændres. Hvis der ikke længere er frivillige kræfter til at drive en 
faggruppe, eller hvis formålet med faggruppen ikke længere er aktuelt, kan faggruppen 
nedlægge sig. Man kunne eventuelt se på, hvordan der kan laves andre former for netværk i 
stedet for. Hvor skal man lægge kræfterne – ved hvervning eller aktiviteter. 

 
 Jette Fugl nævnte, at det er vigtigt at respektere faggrupperne som selvstændige enheder 

men var enig med Martin Schmidt-Nielsen i, at man godt kan stille krav til dem. At være 
medlem af en faggruppebestyrelse er kompetencegivende, hvilket Jette Fugl påpegede, da 
hun som stedfortrædende formand deltog i de forskellige faggruppers generalforsamling. 
Tine Segel har også deltaget på faggruppernes generalforsamlinger, og det er vigtigt, at 
faggrupperne er en del af forbundet, så de ikke lukker sig om sig selv. Der skal i øvrigt gøres 
mere opmærksom på hjemmesiden for muligheden for at etablere en faggruppe. 

 
 Sarah Elizabeth Hvidberg mente, at der skal stilles færre krav og gives mere hjælp til 

faggrupperne. Meget tid går med formalia – det bør gøres lettere, da det kan have betydning 
for, om man har lyst til at gå ind i bestyrelsesarbejdet i en faggruppe.  

 
 Torben Jensen præciserede, at faggrupperne er selvstændige men ikke egne juridiske 

enheder. 
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 Nikoline Dohm Lauridsen gjorde opmærksom på, at det er ildsjæle, der bruger deres fritid på 

at lave arrangementer. Faggrupperne skal inspireres og ikke afkræves. 
 
 Julie Arndrup nævnte, at hun har været en del af BØFA i mange år. Der har ikke altid været 

så meget tid til at tale fagpolitik, da meget handlede om praktikaliteter. Julie Arndrup var enig 
i, at faggrupperne skal have støtte og inspiration. 

 
 Daniel Ackey påpegede, at det kan være svært at finde ud af, hvordan man kan melde sig 

ind i en faggruppe. Dette skal være tydeligt på hjemmesiden. Daniel Ackey foreslog, at der 
på temadagen lægges op til, at faggrupperne udarbejder en præsentation af dem selv jf. 
hvervning. 

 
 Tine Segel sagde, at netværk er en del af den politiske strategi og fokusområdet Brobyggere 

og faglige fællesskaber. Det har høj prioritering at have fokus på, hvordan netværk fungerer. 
Tine Segel mente, at der skal tages mere fat i frivillighedsbegrebet, og hvad der driver det. 
Desuden var Tine Segel enig i, at det skal gøres lettere jf. formalia og praktikaliteter. Det bør 
belyses, om medlemmerne i de forskellige faggrupper må deltage i arrangementer og 
bestyrelsesarbejde i deres arbejdstid, eller om det skal foregå i deres fritid. Det skal 
tydeliggøres overfor arbejdsgivere, at det har høj faglig relevans. 

 
 Helle Fridberg nævnte, at man kunne se på indmeldelesprocecure, så man ved indmeldelse i 

forbundet introduceres for faggrupperne og muligheden for at melde sig ind i en faggruppe. 
 
 Martin Schmidt-Nielsen ønskede, at faggrupperne bruges aktivt også i forbindelse med 

hvervning og har et fælles professionelt udtryk. Man kan øge tilslutningen til faggrupper ved, 
at de har noget at byde på. Det er vigtigt, at faggrupperne er det faglige fællesskab. 
Faggrupperne skal støttes jf. sekretariatsbistand, men kun hvis der er et udbytte. 

 
 Julie Arndrup nævnte, at chefer tidligere vidste, hvad faggrupper var og hvilket udbytte de 

gav medarbejderne, da de selv var rundet af biblioteksvæsenet. Derfor vil det være godt at 
tale med Bibliotekschefforeningen om faggruppernes værdi. 

 
 Sarah Elizabeth Hvidberg sagde, at de, der går ind i bestyrelsesarbejdet i en faggruppe, skal 

have den fornødne bistand og hjælp. Der skal gøres opmærksom på, at deltagelse i 
faggruppearbejde er kompetencegivende.  

 
 Nikoline Dohm Lauridsen nævnte, at mange arrangementer bliver aflyst grundet for få 

deltagere.  
 
 Tanja Bjørn samlede op på opmærksomhedspunkter fra hovedbestyrelsen: 
 
 1. Krav, runding af faggrupper 
 2. Konstallation og størrelse – er der andre konstallationer jf. netværk ifht. bestyrelser 

 3. Faggrupper er faglige meningsdannere som forbundets stemme – de er også et fagligt 
netværk. Pointere overfor arbejdsgivere. 

 4. Samarbejde med andre aktører 
 5. Prioritering 
 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen drøftede opmærksomhedspunkter i analysedel 1 og deraf opståede 

generelle overvejelser i forhold til konkrete tiltag jf. synlighed og tiltrækning til faggrupper. 
Der blev desuden drøftet formål, arbejde og virke samt, hvordan det skal udvikles. 
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8. Evaluering af HB’s arbejde  
 

Torben Jensen nævnte, at der i forbindelse med afslutning af generalforsamlingsperioden er 
udsendt et spørgeskema til hovedbestyrelsen jf. evaluering af hovedbestyrelsens 
arbejdsform og møder. Torben Jensen præsenterede resultatet af 
spørgeskemaundersøgelsen. Resultatet blev vist uden kommentar til de enkelte spørgsmål. 
Resultatet med kommentarer lægges i First Agenda. 
 
I forhold til spørgsmål 17 ”I hvor høj grad er du tilfreds med hovedbestyrelsesmedlemmernes 
mulighed for samarbejde og videndeling mellem møderne?” nævnte Daniel Ackey, at der for 
nogle år siden blev oprettet en lukket Facebook gruppe til hovedbestyrelsen og sagde, at der 
kan tænkes i, om der er andre måder, hovedbestyrelsen kan have kontakt til hinanden på 
mellem møderne. 
 
Jacob Holm Krogsø sagde, at der er forskel på, hvad vi har af muligheder, og om vi gør brug 
af de muligheder. 
 
Tine Segel var enig med Jacob Holm Krogsøe. Bruger vi mulighederne, og er vi 
opmærksomme på mulighederne. 
 
Julie Arndrup nævnte, at hun ofte er blevet kontaktet ved. spørgsmål. 
 
Nikoline Dohm Lauridsen syntes også fremadrettet, at konktakten fungerer fint med en 
Facebook gruppe. 
 
Tine Segel sagde, at der vil blive oprettet en ny Facebook gruppe til brug for den nye 
hovedbestyrelse. 
 
Tine Segel spurgte til spørgsmål 4 ”I hvor høj grad mener du, at de for dig mest relevante 
emner drøftes på møderne?” 
 
Jette Fugl mente, at dagsordener generelt er tætpakkede, så det kan være svært at få 
debatteret noget, der ikke er dagsordenssat og dermed starte en debat. Jette Fugl efterlyste 
frirum til emner, der opstår samt oplæg og andre diskussioner, der ikke er så styret rent 
tidsmæssigt. 
 
Daniel Ackey nævnte eventuelt flere møder, da mange er tætpakkede. 
 
Martin Schmidt-Nielsen var enig og syntes, at orienteringspunkterne skulle fjernes fra 
dagsordenen og udsendes skriftligt til hovedbestyrelsen i stedet for, så der blev mere tid til 
diskussion. 
 
Tine Segel sagde, at beslutningspunkterne også skal gøres skarpere. Hvis der ikke er 
bemærkninger til et punkt er det behandlet. 
 
Andreas Damsbo Brix mente også, at der skulle være færre punkter på dagsordenerne, så 
der var tid til en længere debat, hvis det blev skønnet nødvendigt. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen drøftede evalueringen og bemærkningerne tages med ved planlægning af 
hovedbestyrelsesmøder i den nye generalforsamlingsperiode. 
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9. Forbundets fremtid  
 

Punktet er fortroligt. 
 
 

10. Orienteringspunkter  
 
 10.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 

  
 November 
 
 Den 2/11 Oplæg ved GAEB’s årsmøde – virtuelt 
 Den 2/11 Fællesmøde FHO og FHP 
 Den 5/11 Bogforum – paneldebat, moderator 
 Den 9/11 Styregruppemøde ”Sammen om Verdensmål” 
 Den 9/11 PFA Kunderådsmøde 
 Den 10/11 Møde i aftagerpanelet for Informationsstudier 
 Den 11-12/11 Børne- og Kulturchefforeningens Årsmøde 
 Den 18-19/11 Akademikerne – Udviklingskonference 
 Den 22/10 Styregruppemøde – Tænketanken Fremtidens Biblioteker 
 Den 23/11 Møde i Service2 
 Den 29/11 HK Kommunal Konference 
 Den 29/11 Repræsentantskabsmøde i Akademikernes A-Kasse 
 
 December 
  
 Den 2/12 Ekstraordinært FHO-møde 
 Den 3/12 Møde i Fællesrepræsentationen ”De 6” 
 Den 6/12 Oplæg ved Biblioteksvagten konference  
 Den 7/12 FHO-møde 
 Den 7/12 Bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk 
  
 Den 8/12 Møde i Medierådets Småbørnsindsats og folkebibliotekerne 
 Den 9/12  Bestyrelsesmøde i Akademikernes A-Kasse 
 Den 14/12 Fællesmøde - PFA Valggruppe A3  
 Den 16/12 Møde i Fremfærd Bruger 
  
 Daniel Ackey 
 

Den 11/11 Online konference ”Vejen mod et bedre digitalt løft af danske 
virksomheder" 

Den 25/11 Møde i Broen til Fremtiden 
Den 6/12 Bestyrelsesmøde i IT-faggruppen 
 
Jette Fugl 

 
Den 9/9 Oplæg på Pensionistfaggruppens generalforsamling på Gladsaxe Bibliotek. 
Den 6/10 Møde i Arbejdsgruppen vedr. Ansættelsesgrupperne. 
Den 2/11 Møde med TR kollegiet Nordsjælland på Hillerød Bibliotek. 
Den 8/12 Onlinemøde med TR kollegiet Professionsskolerne. 
Den 14/12 AC FUU møde. 
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 10.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 Tine Segel orienterede om, at der skal vælges ny næstformand i Akademikerne, og i 

Fællesrepræsentationen De 6 arbejdes der på at få peget på en kandidat. 
 

 Der er indkaldt til ekstraordinært FHO-møde jf. AC’s holdning til åbning af ”Krigskassen” 
(afsatte midler af Regeringen jf. Corona-udgifter). 

 
 Den 30. november var der repræsentantskabsmøde i Akademikernes A-kasse, hvor Tine 

Segel deltog. 
  
  
 10.3 Orientering om positionspapirer udarbejdet af Broen til Fremtidens temagruppe 

for investeringer  
 

Anette Lerche orienterede om, at Broen til Fremtiden på sit fællesmøde den 26. november 
har vedtaget et positionspapir på investeringsområdet, hvor der ønskes en markant øget 
investering inden for bæredygtiged, og at pensionsselskaberne skal have kollektive  
 
klimavenlige pensioner som standard for hovedporteføljen og ikke som et tilvalg eller ansvar 
for den enkelte pensionshaver, hvilket er i tråd med forbundets nyeste pensionsaftale. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 
 10.4 Fremfærd Bruger Projekt 

 

Anders Grønbæk orienterede om, at projektet ”Biblioteker i bevægelse – strategisk 
kompetenceudvikling for medarbejdergrupper på biblioteker” er ved at være afsluttet.  
 
70 personer har deltaget i workshop, og den 8. december vil der være virtuel opsamling/open 
space, hvor de biblioteker, der ønsker at arbejde videre med projektet, kan debattere, sparre 
og udveksle tanker og idéer. 
  
Der er sendt ansøgning til Fremfærd Bruger jf. forlængelse i yderligere en fase. 
Introduktionskurser bliver gentaget i løbet af foråret 2022.  
 

 

10.5 Orientering fra sekretariatet 

 

 Torben Jensen orienterede om, at der holdes personalemøde den 14. december. 
 
 
11. Referat fra forretningsudvalgsmøde den 9. november 2021  
 
 Gitte Andersen henviste til pkt. 6, hvor forretningsudvalget har bevilget uddannelse til 

formanden. Bevillingen er gældende fra, når uddannelsen påbegyndes. 
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12.  Eventuelt  
 

Sarah Elizabeth Hvidberg nævnte, at hun er blevet kontaktet af en ansat på et bibliotek i 
Norge omkring KI’s navneskifte, da de taler om det samme i det norske bibliotekarforbund. 
 
Tine Segel takkede de afgåede hovedbestyrelsesmedlemer for deres indsats i 
generalforsamlingsperioden. 

 


