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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Onsdag den 16. marts 2022, kl. 11.30 – 17.00 
         
    
Deltagere:   Tine Segel, Anja Pedersen, Daniel Ackey, Jacob Holm Krogsøe (online), 

Kristine Sofie Højen, Lisbeth Ramsgaard Carlsen, Marie Cecilie Lensh 
(undtagen punkt 2), Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm Lauridsen, 
Pia Nyberg, Sarah Elizabeth Hvidberg (punkt 1-3) og Ann Sofie 
Kannegaard (medarbejderepræsentant) 

   
Torben Jensen (online), Anders Grønbæk (punkt 1 og 3), Anette Lerche, 
Tanja Holmegaard Bjørn (punkt 4-6), Ditte Hillebrand Mortensen (punkt 4-
6) og Gitte Holm (referent) 

 
Afbud:  Johanne Pasgaard 
 
 
Sted:  Akademikerhuset, mødelokale 5 på 4. sal 
  (Der serveres frokost i kantinen på 4. sal kl. 11.30 – 12.00) 
  (Politikertid kl. 12.00 – 12.15 og Politikertid med direktør kl. 12.15 – 12.45) 
 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Nikoline Dohm Lauridsen 
 
 

 
 
 1. Fortroligt punkt 
 
 2. Fortroligt punkt 

 
 3. Opfølgning på politisk strategi  
 
 4. Drøftelse og godkendelse af den første af to mærkesager:  
  5 dataråd som værn mod dataforurening og informations overload 
 
 5. Orientering og drøftelse af arrangement om Fremtidens netværk og fællesskaber  
 
 6. Indslusningskontingenter  
 
 7. Folkemøde 2022  
 
 8. Orienteringspunkter  
 
  8.1 Meddelelser 
 
  8.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
     
  8.3 Lønundersøgelse på privatområdet 2021 - resultater  
 
  8.4 Marketingplan 2022 
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  8.5 Postitionspapirer Broen til Fremtiden  
 
  8.6 Konstitution og Repræsentation 2022 - 2024 
 
  8.7 Orientering fra sekretariatet 

 

 9. Referat fra forretningsudvalgsmøde fra hhv. den 7. februar og 22. februar 2022 
 
 10.  Eventuelt  
 
 

Tine Segel bød velkommen til bestyrelsesrådgiver Lone Mandix, der vil overvære nogle 
debatter på et par hovedbestyrelsesmøder frem til sommerferien. 

 
Da det var det første fysiske hovedbestyrelsesmøde præsenterede Tine Segel de 
deltagende sekretariatsmedarbejdere for hovedbestyelsen. 

 
 
1. Fortroligt punkt   
 

 
2. Fortroligt punkt 

 
 
3. Opfølgning på politisk strategi  
 

Den Politiske Strategi for 2022 – 2024 indeholdende de tre fokusområder blev vedtaget på 
generalforsamlingen i efteråret 2021. 
 
Forretningsudvalget godkendte på møde den 22. februar sekretariatets udkast til en proces, 
hvor sekretariatet på personalemøde den 11. marts ville gennemgå de politiske 
fokusområder med henblik på at kvalificere områderne jf. igangværende og kommende 
opgaver af administrativ karakter, og hvor hovedbestyrelsen på dagens møde blev 
præsenteret for sekretariatets drøftelser og skulle drøfte udmøntningen af den politiske 
strategi. 
 
I den videre proces sammenskriver sekretariatet herefter input fra hhv. personalemøde og 
hovedbestyrelsesmøde, hvorefter det samlede oplæg på udmøntning af den politiske strategi 
behandles på forretningsudvalgsmøde den 5. april og på hovedbestyrelsesmøde den 4. maj, 
hvor det endelige oplæg godkendes. 
 
Opsamling fra personalemøde den 11. marts 
 
I forhold til ”Faglighed en vej til indflydelse” så sekretariatet på, hvor mange igangværende 
projekter, der bruger faglighed til at få indflydelse som bl.a. DB2030 Verdensmål, ADD 
projektet, sektorsamarbejde, meningsdanneruddannelse, fremfærdsprojekter, mærkesager, 
artikler i Perspektiv m.m.. Nye idéer kunne bl.a. være Survivalguide til nyuddannede på 
arbejdsmarkedet og en videorække med hverdagshelte (medlemmer), der løser en række 
samfundsopgaver. Input til politiske drøftelser kunne bl.a. være at arbejde målrettet med 
interessentanalysen jf. findings i forhold til samarbejdspartnere og anvende pejlemærkerne, 
inden noget sættes i gang f.eks. giver det et ønsket partnerskab. Forslag til nyt pejlemærke 
var ”Bidrager initiativet til hvervning og fastholdelse”. 
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Under ”Trivsel og udvikling i arbejdslivet” er der igangværende projekter/opgaver som bl.a. 
rådgivning, forhandling, kurser, kompetenceudvikling, kompetencemodellen og MED-
indflydelse. Nye idéer kunne bl.a. være undersøge og kortlægge medlemmernes 
værdiskabelse, webinar om karriereveje, arbejdsmarkedstendenser såsom digital 
transformation – hvad betyder det for forbundets medlemmer og det grænseløse arbejdsliv – 
strategisk sundhed og arbejdstidsprojektet. Det er vigtigt, at de initiativer, der sættes i gang, 
er medlemsnære. 
 
Under ”Brobyggere og faglige fællesskaber” er der igangværende projekter/opgaver som 
bl.a. faggrupper, TR-kollegier, studenterambassadører, ansættelsesgrupper og Records 
management netværk. Nye idéer kunne være mentorordning og at forpersoner for netværk 
får repræsentation/får tilknytning i/til  hovedbestyrelsen. Input til politiske drøftelser kunne 
bl.a. være at gøre mere ud af allerede bestående netværk og huske, at netværk skal 
faciliteres, definere formål med netværk og faggrupper, netværk kan styrke mærkesager og 
eventuelt have pop up netværk. 
 
Den administrative ledelse vil snarest tale om medarbejdernes input og sammenskrive dem 
med input fra hovedbestyrelsen. 
 
Hovedbestyelsen drøftede sekretariatets input og tilkendegav bl.a., at det var godt at 
adressere pejlemærkerne og bruge dem mere aktivt fremover. Prioritering bliver en 
væsentlig faktor. I forhold til samarbejdspartnere skal der ses på disse i lyset af den politiske 
strategi. 
 
Der skal desuden ses på, hvordan netværk revitaliseres, og hvordan de kan facilitere sig 
selv, så de ikke er fuldt ud sekretariatsdrevne. Hvad kan sekretariatet bidrage med, og hvad 
skal netværket selv facilitere. 
 
Krydsfelt mellem de tre politiske fokusområder skal afdækkes i forhold til, hvor der er 
sammenhæng, og hvad der kan prioriteres jf. ressourcer. 
 
Konklusion: 
 
Det blev besluttet, at hovedbestyrelsen sender deres idéer og input til Anette Lerche. 
Dokument med opsamling fra personalemøde den 11. marts uploades under punktet i First 
Agenda. 
 

 
4. Drøftelse og godkendelse af den første af to mærkesager: 
 5 DATARÅD SOM VÆRN MOD DATAFORURENING OG INFORMATION OVERLOAD  
 

Tanja Holmegaard Bjørn deltog under punktet og orienterede om, at hovedbestyrelsen i 2021 
besluttede, at forbundet skal arbejde med mærkesager inden for temaerne 
”Informationoverload” samt ” Kulturel ulighed” og  drøftede i september 2021 muligt indhold 
inden for de to temaer. 
 
På baggrund af hovedbestyrelsens drøftelser har sekretariatet formuleret to overskifter: 
”Informationsoversvømmelse” og ”Kampen mod kulturel ulighed”.  
 
Sekretariatat har ligeledes udarbejdet en skitse for beskrivelse af de to overskrifter, der 
indeholder elementerne genstandsfelt, forslag til kampagne inkl. konkret løsning på problem, 
målgruppe for kampagne, afsender, mål samt andre aktører på banen. 
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I forbindelse med ”Informationsoversvømmelse” er der udarbejdet 5 dataråd jf. kend kilden, 
bryd boblen (algoritmer), det er dine data, pas på password samt gør det grundigere end 
google. Medlemmerne skal gerne kunne identificere sig med datarådene og kunne forholde 
sig til dem. 
 
Hovedbestyrelsen skulle på dagens møde drøfte og godkende baggrundsmateriale til 
mærkesager samt godkende mærkesag 1: 5 dataråd som værn mod dataforurening og 
information overload. Mærkesag 2 omkring Kulturel ulighed behandles på 
hovedbestyrelsesmøde den 4. maj. 
 
Arbejdet med mærkesagen skal munde ud i en kommunikationskampagne med 
udgangspunkt i de 5 dataråd. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen drøftede og godkendte baggrundsdokumentet samt forslag til 
mærkesagen. 
 
Lisbeth Ramsgaard Carlsen kontakter Tanja Holmegaard Bjørn omkring, hvordan der tales 
om det i forskningsverdenen. 
 
 

5. Orientering og drøftelse af arrangement om Fremtidens netværk og fællesskaber 
 

 Tanja Holmegaard Bjørn deltog under punktet og orienterede om, at forbundet har inviteret 
medlemmerne til fagligt arrangement om fremtidens netfærk og fællesskaber den 5. maj i 
Soho på Flæsketorvet i København. 
 
Arrangementet byder på faglige input og tværgående dialog om, hvilke ønsker og visioner 
forbundets medlemmer og politikere har for forbundets fremtidige faglige fællesskaber. Der 
vil være faglige input ved eksterne oplægsholdere. Tine Segel og Martin Schmidt-Nielsen vil 
desuden deltage omkring de politiske visioner for forbundets faglige fællesskaber. 
 
Arrangementet har til formål at give deltagerne mulighed for netværk, dialog, videns- og 
erfaringsudveksling mellem deltagerne såvel som at få input til forbundets videre arbejde 
med netværk og faglige fællesskaber.  
 
Arrangementet er åbent for alle forbundets medlemmer, og der er sendt særskilt invitation til 
medlemmer af ansættelses- og faggrupebestyrelser, såvel som andre medlemmer, der har 
udvist særlig interesse for forbundets fællesskaber. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Tanja Holmegaard Bjørn sender invitation 
til hovedbestyrelsen, der er meget velkomne til at deltage. 

 
 
6. Indslusningskontingenter  
 

Ditte Hillebrand Mortensen deltog under punktet og orienterede om de udfordringer forbundet 
har omkring hvervning af medlemmer. Det har derfor været relevant at undersøge, om det 
eventuelt vil gøre det mere attraktivt at melde sig ind i KI, hvis der tilbydes gratis 
prøveperioder/indslusningskontingenter eller introduktionspriser. 
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En række andre fagforeninger tilbyder gratis medlemskab det første år for studerende, hvor 
KI tilbyder tre måneders gratis medlemskab. Kontingentsatsen for dimittender (92 kr. pr. 
kvartal) er  højere i KI end hos eksempelvis DM (60 kr. pr. kvartal). 
 
Forretningsudvalget behandlede punktet på møde den 7. februar og ville anbefale og 
indstille, at hovedbestyrelsen godkender, at de studerende tilbydes gratis medlemskab i 12 
måneder. 
 
Normalt skal kontingentændringer godkendes af generalforsamlingen, men det vurderes, at 
størrelsen af de studerendes kontingent det første år ligger indenfor hovedbestyrelsens 
mandat, da den økonomiske konsekvens ikke vurderes at blive så omfattende, men der skal 
orienteres på næste generalforsamling. 
 
Hovedbestyrelsen var positive overfor gratis medlemskab til de studerende i 12 måneder. 
 
I forhold til forslag om 3 måneders gratis prøveperiode til erhvervsaktive indstillede 
forretningsudvalget dette til videre drøftelse og endelig beslutning i hovedbestyrelsen.  
 
Hovedbestyrelsen drøftede en 3 måneders gratis prøveperiode til erhvervsaktive og mente, 
at det i så fald skal følges op med nogle tilbud etc., så medlemmerne fortsætter 
medlemskabet og ikke melder sig ud igen. I løbet af de tre måneder skal der være nogle 
faste tilbud, så det er synligt for medlemmerne, hvad forbundet tilbyder. 
 
Der blev ligeledes drøftet karensperiode i forhold til eksempelvis at få juridisk bistand i en 
eventuel igangværende sag. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte, at de studerende fremover tilbydes gratis medlemskab i 12 
måneder. 
 
I forhold til en 3 månders gratis prøveperiode skal det eventuelt være en forsøgsordning, og 
der skal undersøges yderligere omkring karensperiode og kriterier for optagelse, der skal 
opfyldes. Det skal ligeledes undersøges yderligere, om hovedbestyrelsen har mandat til at 
godkende en gratis tre månders prøveperiode, eller om det skal være en 
generalforsamlingsbeslutning. 
 
Kontingentsatser skal på hjemmesiden ændres fra at være kvartalsvis til månedlige. 
 
Indslusningskontingter behandles igen i forretningsudvalget. 
 
 

7. Folkemøde 2022  
 

Hovedbestyrelsen besluttede på møde den 1. december 2021, at forbundet skal deltage i 
Folkemøde 2022 inspireret af en model, der tager udgangspunkt i, at formandskab, 3 
hovedbestyrelsesmedlemmer, 3 studerende og 3 faggruppe-repræsentanter skulle deltage. 
Modellen indeholdt 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. Modellen ville medføre høje 
omkostninger og stort ressourcetræk i sekretariatet i løbet af foråret. 
 
Forretningsudvalget har på møde den 22. februar haft talt om ressourceforbrug i forbindelse 
med deltagelse i Folkemødet, og i forhold til de øvrige projekter ikke mindst omkring 
forbundets fremtid, vil forretningsudvalget anbefale, at hovedbestyrelsen revurderer  
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beslutningen og skruer væsentligt ned for ambitionsniveauet og dermed forberedelsen. 
Forretningsudvalget anbefaler stadig, at KI deltager på Folkemødet, men måske med færre 
deltagere, uden egne arrangementer og uden lobbytræning.  
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen var enig i at nedskallere forbundets deltagelse i Folkemøde 2022. Der skal 
tænkes i debatter, hvor forbundets mærkesager, aktuelle temaer og medlemmernes 
faglighed indgår. 
 
Fra hovedbestyrelsen deltager Tine Segel, Daniel Ackey, Nikoline Dohm Laridsen og Pia 
Nyberg.  
 
Sekretariatet kontakter Johanne Pasgaard og Sarah Elizabeth Hvidberg, der ikke deltog 
under punktet og hører, om de også ønsker at deltage. 
 
 

8. Orienteringspunkter  
 
 8.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 
 (Virtuelle møder er markeret med (V) 

  
 Januar 
 
 Den 27/1 Bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk 
 Den 28/1 Møde med DM 
 Den 28/1 PFA Valggruppemøde 
 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 (V) 
 Den 3/2 Fællesrepræsentationen De 6 - Formøde til AC-bestyrelsesmøde 8. februar 

(V) 
 Den 3/2 Biblioteker i bevægelse og strategisk kompetenceudvikling af 

medarbejdergrupper på biblioteker – oplæg for norske BF (V) 
 Den 4/2 Møde blandt AC fællesrepræsentationernes formænd 
 Den 4/2 Offentlig høring om arbejdet i Lønstrukturkomiteen (V) 
 Den 4/2 BØFA bestyrelsesmøde 
 Den 8/2 FHO-møde 
 Den 8/2 Privatgruppens bestyrelsesmøde (V) 
 Den 10/2 Pensionsmøde – opfølgning vedr. benchmark v/ Lockton, Steen Asmussen 
 Den 23/2 Medierådets småbørnsindsats – biblioteksfølgegruppe (V) 
 Den 28/2 Sikker Internet Center DK Advisory Board møde  
 
 Marts 
 
 Den 1/3 Oplæg på Nordic Network – etablering af netværk v/ BITA (V) 
 Den 1/3 Deltagelse i TR-modul A 
 Den 2/3 KL digital inklusion konference 
 Den 3/3 DFFU Vinterinternat 
 Den 4/3 Erfamøde - fællesrepræsentationernes formænd (V) 
 Den 7/3 PFA Kunderåd 
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 Den 9/3 Medierådet – prælancering Småbørnsindsats 
 Den 10/3 Bestyrelsesmøde i Akademikernes A-kasse 
 Den 11/3 Afskedsreception for Lisbeth Lintz, formand for Foreningen af Speciallæger 
 Den 17/3 Webinar - Verdensmål og Citizen science (V) 
 Den 17/3 Bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk 
 Den 18/3 Fremfærd projektledernetværk – holde oplæg 
 Den 21/3 Møde med SDU 
 Den 22/3 Møde i PFA Partnerpanel 
 Den 22/3 FHP-møde 
 Den 28/3 Webinar, paneldeltager i samarbejde med Fremtidens Biblioteker under  

ADD-projektet 
  
 Nikoline Dohm Lauridsen 
 
 Den 1/3 Møde i Vækst- og beskæftigelsesudvalget (VBU) – Tema: Akademikernes 

bidrag til at styrke SMV’ernes grønne omstilling 
 Den 22/3 Møde i PFA Partnerpanel 
 
 Daniel Ackey 
 
 Den 7/3 Møde i IT-faggruppen  
 Den 9/3   TR-kollegiemøde Storkøbenhavn  
 
 Lisbeth Carlsen 
 
 Den 8/3  Møde i Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU) 
 
 Martin Schmidt-Nielsen 
 
 Den 4/2  TR-kollegiemøde Nordjylland 
 
 Marie Cecilie Lensch 
 
   Kig forbi spil X2 
   Ambassadør tur i København 
   Introvideo 
   Efter endt uddannelse 
 
 Pia Nyberg 
 
 Den 9/3  Møde i Medierådets småbørnsindsats 
 Den 14/3  TR-kollegiemøde Region Sjælland 
  
 
 8.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 Tine Segel orienterede om, at Lisbeth Lintz, tidligere formand i Overlægeforeningen, er valgt 

som formand for Akademikerne pr. 1. januar 2022. Næstformænd er Camilla Gregersen, 
formand for DM, og Rikke Løvig, formand for PharmaDanmark. 

 
 KI er repræsenteret via Fællesrepræsentationen De 6. Fællesrepræsentationen har en plads 

i henholdsvis AC’s bestyrelse og i FHO. P.t. varetager Dansk Psykolog Forening’s formand  
repræsentationen i AC’s bestyrelse på vegne af Fællesrepræsentationen og KI v/Tine Segel 
varetager repræsentationen i FHO på vegne af Fællesrepræsentationen. 
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 Fællesrepæsentationen De 6 består af 5 organisationer: Dansk Kiropraktorforening, Dansk 

Mejeriingeniørforening, Tandlægeforeningen, Dansk Psykolog Forening og KI.  
 
 Der har været et datalæk i Akademikernes A-kasse, men dette skulle være løst og taget 

hånd om. 
 
   
 8.3  Lønundersøgelse på privatområdet 2021 - resultater  
 

I september 2021 fik forbundet udarbejdet en lønundersøgelse på privatområdet, og de 
væsentligste løntabeller er indarbejdet i ”Lønmagasinet for Privatansatte 2022”. 
Spørgeskemaet er besvaret af 142 personer, svarende til en svarprocent på 50%, hvoraf 
80% var kvinder og 20% var mænd. 
 
Lønundersøgelsen viser bl.a. at den gennemsnitlige bruttoløn i gennemsnit er steget med 
5% fra september 2020 til september 2021, og lønstigningen for forbundets medlemmer er 
på niveau med en række andre Akademikerorganisationer, herunder DJØF. 
 
95,8% af deltagerne i lønundersøgelsen har en pensionsordning tilknyttet 
ansættelsesforholdet, hvilket er en lille stigning fra lønundersøgelsen i 2020, og 
gennemsnitligt udgør pensionsbidraget 13,8% af bruttolønnen. 
 
Kandiater får i lønundersøgelsen fra 2021 en højere løn end Bibliotekar DB. I 
lønundersøgelsen fra 2020 var det omvendt.  
 
De højeste gennemsnitlige bruttolønninger findes i medicinalvirksomheder, 
konsulentvirksomheder og IT/data, og de laveste gennemsnitslønnnger er i medie- og 
televirksomheder samt i ingeniørvirksomheder. Lønforskellen mellem højst og lavest lønnede 
branche er mere end 14.000 kr. om måneden. 
 

 Konklusion: 
 
 Hovedbestyresen tog orienteringen til efterretning. 
  
 
 8.4 Marketingplan 2022 
 

KI får ikke et tilstrækkeligt tilgang af nye medlemmer, hvorfor der er behov for en aktiv 
indsats for at erhverve nye medlemmer til KI. 
 
Der er blevet udarbejdet en plan for hverveindsatser i 2022 som har til formål at komme i 
kontakt med flere potentielle medlemmer og konvertere disse til medlemmer. 
 
Marketingplanen har fokus både på fysisk tilstedeværelse, intensivering af digitale tiltag samt 
tiltag, der styrker forbundets brand og image. Indsatserne dækker optimering af touch points 
på potentielle medlemmers kunderejse frem til køb af medlemskab samt øvrige 
salgsfremmede aktiviteter både offline og online. En del af disse indsatser støttes af midler 
fra reservefonden mellem Medlemsbutikken/Service2 og Tryg Forsikring som har indgået et 
samarbejde for at hverve flere medlemmer til medlemsbutikkens forbund.  

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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 8.5 Postitionspapirer Broen til Fremtiden  
 

Broen til Fremtiden har i to temagrupper omkring transport og klimaengagement på 
arbejdspladsen udarbejdet nye postionspapirer, der skal vedtages på et fællesmøde den 28. 
marts.  

 
KI har bidraget til arbejdsgruppen omkring klimaengagement på arbejdspladserne. Det 
vurderes ikke, at der er særlige KI-synspunkter på de to områder, og derfor kan forbundet 
bakke op om begge positionspapirer ved det kommende fællesmøde. 

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 8.6 Konstitution og Repræsentation 2022 - 2024 
 

På hovedbestyrelsesmøde den 25. januar 2022 konstituerede hovedbestyrelsen sig jf. valg 
af næstformand og nedsættelse af forretningsudvalg 

 
På mødet blev de politiske poster jf. konstitutions- og repræsentationslisten ligeledes besat, 
og den endelige liste blev fremlagt hovedbestyrelsen til orientering. 

 
 Konklusion: 
 
 Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
 8.7 Orientering fra sekretariatet 

 

 Anette Lerche nævnte, at Perspektiv arbejder med et digitalt udviklingsprojekt, der resulterer 
i lancering af en app, så bladet kan læses digitalt. App’en bliver omtalt i næste nr. af 
Perspektiv. 

 
 
9. Referat fra forretningsudvalgsmøde fra hhv. den 7. februar og 22. februar 2022  
 

Ingen bemærkninger. 
 

 
10.  Eventuelt  
 
 Intet at berette. 
 
 
 


