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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Tirsdag den 25. januar 2022, kl. 12.00 – 17.00 
         

    
Deltagere:   Tine Segel, Anja Pedersen, Daniel Ackey, Jacob Holm Krogsøe, Johanne 

Pasgaard, Kristine Sofie Højen, Lisbeth Ramsgaard Carlsen, Marie 
Cecilie Lensh, Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen, Pia 
Nyberg, Sarah Elizabeth Hvidberg og Ann Sofie Kannegaard 
(medarbejderrepræsentant) 

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

Sted: Virtuelt møde via Zoom 
 (Politikertid kl. 12.00 – 12.40) 

 
 

Mødeleder:  Tine Segel 
 
 

Ordstyrer:   Torben Jensen 
 
 

 
 

 1. Velkomst 

 
 2. Forretningsorden for hovedbestyrelsen 

 
 3. Konstituering 

 
 4. Mødeplan 2022 

 
5. Bladuvalget 2022-2024 
 
6. Fortroligt punkt 

 
7. Orienteringspunkter  

 

7.1 Meddelelser 
 

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

 
7.3 Orientering fra sekretariatet  

8. Eventuelt  
 
 
1. Velkomst  
 

Formand Tine Segel bød velkommen til det første ordinære møde i den nye hovedbestyrelse 
for 2022 – 2024 og gennemgik mødestrukturen jf. dagsordenen. 
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Hovedbestyrelsesmøder har en fast mødeleder, der er formanden, og hvervet som ordstyrer 
går på skift blandt hovedbestyrelsesmedlemmerne. Da dagens møde grundet Corona var 
blevet ændret fra et fysisk til et virtuel møde, var ordstyrer for nemhed skyld ændret fra 
Daniel Ackey til Tine Segel/Torben Jensen. 
 
Dagsordener til hovedbestyrelsesmøder består generelt af en række beslutningspunkter, 
hvor der foreligger indstillinger til punkterne og eventuelle bilag, samt nogle 
orienteringspunkter. For at have mest mulig tid til at behandle beslutningspunkterne vil 
formanden ved mødestart høre, om nogen har spørgsmål eller bemærkninger til 
orienteringspunkterne, og hvis dette ikke er tilfældet, betragtes orienteringspunkter som taget 
til efterretning. 
 
Referater fra hovedbestyrelsesmøder har tidligere været forhandlingsreferater, hvor det er 
fremgået, hvad de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer har sagt på møderne. Tine Segel 
indstillede, at referater fremover bliver beslutningsreferater med et resumé af drøftelserne af 
de enkelte punkter samt en konklusion. De enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer har dog 
mulighed for eksplicit at bede om, at en udtalelse bliver taget til referat, hvis dette måtte 
ønskes. Referatformen vil blive evalueret ved behov. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig denne 
referatform. 
 
Når hovedbestyrelsen har godkendt referatet, bliver det lagt i First Agenda under det 
pågældende møde samt på forbundets hjemmeside. Det skal dog bemærkes, at punkter af 
fortrolig karakter ikke fremgår af referater på hjemmesiden, der vil i referatet blot stå, at 
punktet er fortroligt. Torben Jensen henstillede derfor til, at hovedbestyrelsesmedlemmerne 
ikke videregiver andre information til medlemmer etc. end de, der er offentlig tilgængelige på 
hjemmesiden og holder fortrolig information internt i hovedbestyrelsen. 
 
 

2. Forretningsorden for hovedbestyrelsen  
 

Det fremgår af vedtægternes §10 stk. 4, at hovedbestyrelsen selv beslutter sin arbejdsform, 
og at arbejdsformen fastlægges i en forretningsorden. 
 
Sekretariatet havde udarbejdet et udkast til forretningsorden, som Torben Jensen 
gennemgik. 
 
Konklusion: 
  
Hovedbestyrelsen godkendte forretningsordenen uden ændringer. Den godkendte 
forretningsorden uploades i First Agenda under KI Intranet – hovedbestyrelse. 
 

 
3. Konstituering  
 

Af vedtægternes §10 fremgår det blandt andet, at hovedbestyrelsen konstituerer sig og 
vælger en næstformand af sin midte samt nedsætter et forretningsudvalg bestående af 4 
personer, hvoraf formand og næstformand er ”fødte” medlemmer af forretningsudvalget, og 
der skal således uppeges to yderligere medlemmer af forretningsudvalget. Desuden er der 
en række politiske poster, der skal besættes i perioden. 
 
Da dagens hovedbestyrelsesmøde var online, foregik afstemning til posterne som 
næstformand og forretningsudvalgsmedlemmer ved hemmelig elektronisk afstemning 
administreret af Torben Jensen via Zoom, hvilket hovedbestyrelsen godkendte. 
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Udpegning af næstformand 
 
Tine Segel beskrev overordnet næstformandsrollen. Der er traditon for at have et 
formandskab, hvor formand og næstformand arbejder sammen. Næstformanden indgår i 
forretningsudvalget. Næstformanden er desuden stedfortrædende for formanden. 
 
Jacob Holm Krogsøe og Nikoline Dohm Lauridsen stillede op til posten som næstformand og 
motiverede deres kandidatur. 
 
Alle 12 hovedbestyrelsesmedlemmer deltog i valghandlingen og afgav deres stemme. Da 
afstemningen var slut blev resultatet af valghandlingen berigtiget af Anette Lerche, samt at 
der var afgivet 12 stemmer. 
 
Jacob Holm Krogsøe fik 4 stemmer (33% af stemmerne) og Nikoline Dohm Lauridsen fik 8 
stemmer (67% af stemmerne). Nikoline Dohm Lauridsen var dermed valgt som 
næstformand. 
 
Nikoline Dohm Lauridsen blev lykønsket med valget, og Tine Segel takkede begge 
kandidater. 
 
Udpegning af 2 forretningsudvalgsmedlemmer 
 
Tine Segel orienterede om, at forretningsudvalget udgør forbundets politiske ledelse mellem 
hovedbestyrelsesmøderne og er sparringspartner i forhold til formand og direktør samt 
bindeleddet mellem administration og politisk system. Forretningsudvalget træffer egne 
afgørelser og forbereder andre til behandling i hovedbestyrelsen. 
 
Daniel Ackey, Jacob Holm Krogsøe, Martin Schmidt-Nielsen og Pia Nyberg stillede op til de 
to poster i forretningsudvalget og motiverede deres kandidatur. 
 
Afstemning foregik ved, at hovedbestyrelsesmedlemmere skulle vælge to kandidater. Alle 12 
hovedbestyrelsesmedlemmer deltog i valghandlingen og afgav hver især 2 stemmer. Da 
afstemningen var slut blev resultatet af valghandlingen berigtiget af Anette Lerche, samt at 
der i alt var afgivet 24 stemmer. 
 
Daniel Ackey fik 5 stemmer (42% af stemmerne), Jacob Holm Krogsøe fik 7 stemmer (58% 
af stemmerne), Martin Schmidt-Nielsen fik 8 stemmer (67% af stemmerne) og Pia Nyberg fik 
4 stemmer (33% af stemmerne). Jacob Holm Krogsøe og Martin Schmidt-Nielsen blev 
dermed valgt som medlemmer af forretningsudvalget. 
 
Forretningsudvalget kommer dermed til at bestå af: Formand Tine Segel, næstformand 
Nikoline Dohm, Jacob Holm Krogsøe og Martin Schmidt-Nielsen. 
 
Jacob Holm Krogsøe og Martin Schmidt-Nielsen blev lykønsket med valget og Tine Segel 
takkede alle kandidaterne. 
 
Derefter var der udpegning til de politiske poster jf. konstitueringslisten, hvor de enkelte 
hovedbestyrelsesmedlemmer tilkendegav, hvilke områder, de gerne ville være politisk 
ansvarlig for. 
 
Konklusion: 
 
Nikoline Dohm Lauridsen blev valg til næstformand. Jacob Holm Krogsøe og Martin Schmidt-
Nielsen blev valg til forretningsudvalget, der dermed består af formand Tine Segel, 
næstformand Nikoline Dohm Lauridsen, Jacob Holm Krogsøe og Martin Schmidt-Nielsen.  
 



Forbundet  Referat HB 01:22 Sagsnr. 21-1369 
Kultur og 25. januar 2022 
Information Godkendt 
  

4 
 

 
De øvrige politiske poster jf. konstitutionslisten blev besat, og den færdige konstitutionsliste 
vil blive uploaded i First Agenda samt lagt på hjemmesiden, når den er opdateret jf. dagens 
konstituering. 
 

 
4. Mødeplan 2022  
 

Der var til dagens møde udarbejdet en mødeplan, hvor hovedbestyrelsens og 
forretningsudvalgets møder blandt andet fremgik. 
 
Konklusion: 
 
Mødeplanen blev taget til efterretning uden ændringer. 

 
 
5. Bladudvalget 2022-2024  
 

Hovedbestyrelsen skulle godkende Perspektivs bladudvalg for perioden 2022-2024. 
Bladudvalget er et rådgivende organ og fungerer som sparringspartner for redaktionen. 
 
Bladudvalgsmøderne holdes to til tre gange om året og indeholder eksempelsvis 
idéudvikling, temasamtaler og gennemgang af blade, hvor der gives ris og ros. 
 
Perspektiv søger at sammensætte bladudvalget, så det repræsenterer bredden i 
medlemskaren. Der har været annonceret efter nye bladudvalgsmedlemmer i både 
Perspektiv og i nyhedsbreve i slutningen af 2021. Men der er ikke kommet nogen 
ansøgninger, og redaktionen har derfor opfordret de nuværende bladudvalgsmedlemmer til 
at genopstille, da der ikke har været afholdt så mange møder i 2019—2021 grundet Corona. 
 
Pernille Fredborg Lange, Anya Jensen, Anna Overund Sørensen, Julie Ottosen og Trine 
Søndergaard har sagt ja til at genopstille til bladudvalget i perioden 2022-2024. 
 
Hovedbestyrelsen skulle desuden udpege en repræsentant fra hovedbestyrelsen, der kunne 
deltage i møderne og agere bindeled mellem hovedbestyrelse og bladudvalg. 
 
Under behandling af dagsordenens punkt 3 ”Konstituering” blev Jacob Holm Krogsøe valgt 
som repræsentant fra hovedbestyrelsen til bladudvalget. 
 
Redaktionen vil også gerne have et medlem blandt de studerende i bladudvalget. Marie 
Cecilie Lensch vil nævne det for de studerende på SDU, og der vil også komme en 
opfordring i næste nyhedsbrev for de studerende. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte at genudpege de eksisterende medlemmer af bladudvalget til 
bladudvalget for perioden 2022-2024. Jacob Holm Krogsøe deltager som repræsentant fra 
hovedbestyrelsen. Der ønskes et medlem blandt de studerende i bladudvalget, og 
redaktionen orienterer hovedbestyrelsen, når en studerende er valgt til bladudvalget.  
 

 
6. Fortroligt punkt 
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7. Orienteringspunkter  
 
 7.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 

  
 December 2021 
  
 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 Folkebibliotekernes rolle 
 Den 9/12  Bestyrelsesmøde i Akademikernes A-Kasse 
 Den 16/12 Møde i Fremfærd Bruger 
  
 Januar 2022 
 
 Den 6/1 Styregruppemøde - Børn og unges læsning 2021 
 Den 7/1 Møde i Bibliotekernes Dialogforum 
 Den 14/1 Møde i Akademikernes ligestillingsgruppe 
 Den 14/1 Møde om Lex.dk 
 Den 18/1 KI Webinar - Verdensmål og Design Thinking 
 Den 20/1 Sløjfemøde - Biblioteker i bevægelse 
 Den 24/1 KI Webinar – Verdensmål og Ungemålgruppe 
 Den 27/1 Bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk 
 Den 28/1 Møde med DM 
 Den 28/1 PFA Valggruppemøde 
 Den 28/1 Reception – DSF 
 Den 31/1 Møde i Service 2 
  
 Februar 
 
 Den 2/2 Møde i aftagerpanel for Informations- og Kommunikationsstudier på SDU 
 Den 3/2 Møde i Fremfærd Bruger 
 Den 3/2 Fællesrepræsentationen De 6 - Formøde til AC-bestyrelsesmøde 8. februar 
 Den 4/2 Møde blandt AC fællesrepræsentationernes formænd 
 Den 4/2 BØFA bestyrelsesmøde 
 Den 8/2 FHO-møde 
 Den 10/2 PFA møde 
 Den 10/2 AKA Bestyrelsesmøde 
 Den 28/2 Workshop i Projekt Fake News Værktøjskasse 
 Den 28/2 Sikker Internet Center DK Advisory Board møde  
 
 Daniel Ackey 
 

Den 15/12 Møde medarbejdsgruppen Klimahandling på arbejdspladsen 
Den 10/1 Møde med bestyrelsen i IT-faggruppen 
Den 10/1 Møde i Broen til Fremtiden 
Den 10/1 Møde med arbejdsgruppen Klimahandling på arbejdspladsen  
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 7.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 Tine Segel orienterede om, at den nedsatte Lønstrukturkomité, der blandt andet skal 

analysere og sammenligne lønstrukturer og lønudvikling i den offentlige sektor, kommer på 
dagsorden til FHO-møde den 8. februar. 

 
 Der var intet nyt at berette fra Akademikernes A-kasse.  
   
  
 7.3 Orientering fra sekretariatet 

 

 Torben Jensen nævnte, at sekretariatet siden den 10. december har arbejdet hjemme 
grundet Corona situationen, der p.t. umiddelbart ser ud til at ændre sig. Ledelsen vil derfor 
tage stilling til, hvornår alle medarbejdere fysisk skal møde ind på kontoret igen. 

 
 Selvom organisation sandsynligvis står over for nogle forandringer, er kulturen i sekretariatet, 

at man tager sig af alle de daglige opgaver som vanligt, hvilket ledelsen er glade for. Der er 
en høj grad af tilid i sekretariatet. 

 
 
8.  Eventuelt  
 

Tine Segel nævnte, at hun ca. en gang om måneden plejer at sende en orienteringsmail til 
hovedbestyrelsen med generel information. 
 
Dags dato er Tine Segel valgt ind i Danmarks Biblioteksforenings repræsentantskab. Dette 
tilføjes på konstitutionslisten. 

 
 


