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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Onsdag den 4. maj 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 (fra punkt 2), Martin Schmidt-Nielsen, Nikoline Dohm 
Lauridsen, Pia Nyberg, Sarah Elizabeth Hvidberg og Ann Sofie 
Kannegaard (medarbejderepræsentant) 

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

 
 
Sted:  Virtuelt - https://us02web.zoom.us/j/85362871044 
   
  (Politikertid kl. 12.00 – 12.15) 
 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
 
Ordstyrer:   Tine Segel 
 
 

 
 
 1.  Udmøntningen af politisk strategi 2022 – 2024 
 
 2.  Forbundets fremtid (Punktet er fortroligt) 
 
 3. Status for mærkesager 
 
 4.  Årsregnskab 2021 
 
 5. Orienteringspunkter 
 
  5.1 Meddelelser 
 
  5.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
  5.3 Positionspapir Broen til Fremtiden 
 
  5.4 Orientering fra sekretariatet 
 
 6. Referat fra forretningsudvalgsmøde fra den 5. april 2022 
 
 7. Eventuelt 
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/85362871044
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1. Udmøntning af politisk strategi 2022 - 2024  
 

Udmøntningen af den politiske strategi har været drøftet på både seneste 
hovedbestyrelsesmøde og seneste forretningsudvalgsmøde, ligesom den tidligere har været 
behandlet i sekretariatet og i ledelsen. 
 
På dagens møde blev hovedbestyrelsen inddelt i grupper, hvor de i hver gruppe skulle drøfte 
ét fokusområde. Formålet var at gå i dybden med de tre politiske fokusområder med henblik 
på at sikre, at så mange politiske idéer, tanker og meninger om de enkelte områder blev 
udtrykt. 
 
Hovedpointer fra hovedbestyrelsens drøftelser af de politiske fokusområder var bl.a.: 
 
Faglighed – en vej til indflydelse 
 
Forbundets mærkesager skal leve og bæres frem af medlemmerne. Det skal være klare og 
korte budskaber, som alle kan fremføre. Faglighed skal respekteres og tages mere alvorligt 
på arbejdspladserne, og KI skal hjælpe medlemmerne med at definere deres faglighed. 
 
Trivsel og udvikling i arbejdslivet 
 
Forbundet ses som et fyrtårn mod utryghed, om den er fagligt baseret, personlig eller 
samfundsmæssig. Forbundet understøtter trivsel ved at hjælpe medlemmer til at tage 
ejerskab over egne outputs og kvalifikationer samt til at være omstillingsparate uden at gøre 
køb på egne kompetencer. 
 
Brobyggere og faglige fællesskaber 
 
Videndeling og arrangementsvirksomhed på tværs af fag- og ansættelsesgrupper, som kan 
tjene til oplysning, men også har til hensigt at skabe møder mellem forskellige faglige 
områder for at øge samarbejdet. De forskellige netværk hjælpes af sekretariatet til at skabe 
relationer til relevante aktører på arbejdsmarkedet.Tillidsrepræsentanter spiller en aktiv rolle i 
at promovere fællesskaber, deltager i dem og opfordrer arbejdsgivere til, at man kan deltage 
i arbejdstiden. 
 
Konklusion: 
 
Formanden takkede hovedbestyrelsen for deres input og ejerskab til den politiske strategi. 
Bidragene vil fremover blive anvendt i både hovedbestyrelse og sekretariat til inspiration. 
Den politiske strategi vil blive behandlet med jævne mellemrum, og hovedbestyrelsen vil 
løbende blive orienteret om, hvad der konkret er kommet ud af initiativerne. 
 
Til hovedbestyrelsens orientering foreligger der et detaljeret referat fra hovedbestyrelsens 
drøftelser og arbejde med udmøntning af de politiske fokusområder. 
 
 

2. Forbundets fremtid (Punktet er fortroligt)  
 

Punktet er fortroligt. 
 
 

3. Status for mærkesager  
 

Der har gennem længere tid været arbejdet både politisk og sekretariatsmæssigt på 
udvælgelse og beskrivelse af forbundets mærkesager, hvilket har resulteret i mærkesag 1: ”5 
dataråd som værn mod dataforurening og informations overload”. 
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Der er i beskrivelsen af mærkesagen forslag til konkret kommunikationskampagne, hvor 
målsætningen er, at de fem dataråd bliver kendte af danskerne og gør dem mere sikre på 
internettet, mere kildekritiske og styrker demokratiet ved at bryde ekkokamre. Kampagnen vil 
ligeledes brande forbundets medlemmer og deres kompetencer. 
 
Sekretariatet og ledelsen har talt om, at det vil kræve en større kampagne, hvis den skal nå 
bredt ud i samfundet og hele organisationen tager ejerskab til den. Sekretariatet er derfor på 
nuværende tidspunkt ved at undersøge, hvilket kommunikationsbureau, der kan stå for 
kampagnen og i samarbejde med forbundet få foldet den bredt ud, så den bliver 
nærværende. 
 
Det vurderes, at en kampagne af den nødvendige størrelsesorden vil koste mellem 700.000 
kr. og 1 mio. kr. Der er p.t. 300.000 kr. i budgettet, der vil kunne anvendes til kampagnen. 
Sekretariatet foreslog, at hovedbestyrelsen overvejede, om noget af overskuddet på 2,2 mio. 
kr. i årsregnskabet for 2021 disponeres til kampagnen. Sekretariatet indhenter dog først et 
tilbud, hvis hovedbestyrelsen godkender en kampagne i dette omfang. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte aktivering af mærkesag 1 omkring de 5 dataråd samt 
kommunikationskampagnen og gav en ekstraordinær bevilling på op til 700.000 kr. fra 
overskuddet i årsregnskab 2021. Der skal være fokus på medlemsinddragelse og 
medlemsinvolvering i kampagnen. Hovedbestyrelsen skal inddrages tids nok til at få 
indflydelse på den endelige kampagne. 
 
 

4. Årsregnskab 2021  
 
 Årsregnskabet for 2021 blev forelagt til hovedbestyrelsens godkendelse. 
 

Resultatet for forbundet blev i 2021 et overskud på ca. 1,5 mio. kr., der sammen med 
Aktionsfondens overskud på ca. 700.000 kr. giver et samlet positivt resultat på ca. 2,2 mio. 
kr. 
 
Resultatopgørelsen viser regnskab 2021, budget 2021 (godkendt af generalforsamlingen), 
revideret budget 2021 samt regnskab 2020. Det generalforsamlingsgodkendte budget bliver 
behandlet hvert år i december i hovedbestyrelsen jf. forventninger til det kommende år og 
dermed eventuel revidering.  
 
Årsregnskabet består desuden af en ledelsesberetning, der bl.a. beskriver udviklingen i 
forbundets indtægter og omkostninger set i lyset af forbundets kerneopgaver og særlige 
indsatsområder. 
 
Der har i 2021 været kontingentindtægter på 20.265.445 kr., hvilket er 158.000 kr. lavere end 
årsregnskab 2020 og bekræfter medlemsnedgangen med omkring 100 medlemmer pr. år. 
 
Indtægter for Perspektiv er lavere end budgetteret grundet fald i annonceindtægter. 
 
Tilskud fra Akutfondsmidler er højere end budgettet, da nogle af midlerne er flyttet fra 2020 til 
2021 jf. færre afholdte arrangementer grundet Corona situationen. 
 
Diverse indtægter indeholder bl.a. årligt tilskud fra PFA, deltagergebyr for arrangementer og 
refusionsopgørelser. Posten er højere end budget, da provenuet for nedlæggelse af 
Stipendiefonden og midler fra den nedlagte META faggruppe er indtægtsført under Diverse 
indtægter. Midlerne fra Stipendiefonden er øremærket kursusaktivitet. 
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Omkostninger er opdelt i fem afdelinger. Det er dog ikke de afdelinger, der eksisterer i dag 
men er en reminisens af, hvordan det var tidligere. Dette ønskes dog ikke ændret, da det så 
ikke vil være muligt at sammenligne regnskaberne, men opdelingen har ingen praktisk eller 
økonomisk betydning. 
 
Omkostninger til generalforsamling er under budget, da den blev afviklet over én dag uden 
overnatning og middag. 
 
Udgifter til møder, konferencer, seminarer etc. er under budget, da meget er blevet afholdt 
online. 
 
Fagligt Landsmøde skulle have været afholdt i 2020 men blev flyttet til 2021 grundet Corona 
situationen og afviklet online i 2021. 
 
Forbundets hus på Lindevangs Allé 2 er blevet genvurderet og er steget med 6 mio. kr. 
Værdiansættelsen af huset er ført ind i regnskabet med i alt 36,75 mio. kr. 
 
Forbundets egenkapital udgør 19.942.922 kr. ultimo 2021, og Aktionsfondens egenkapital 
udgør 37.029.538 kr. ultimo 2021. 
 
Forretningsudvalget behandlede årsregskab 2021 på møde den 5. april og instillede det til 
godkendelse i hovedbestyrelsen. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskab 2021 og modtager link til digital godkendelse via 
Penneo fra forbundets revisionsfirma. 
  

 
5. Orienteringspunkter 
 
 5.1 Meddelelser 
 
 Tine Segel 
 Virtuelle møder er markeret med (V) 

  
 Marts 
 
 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 
 
 April 
 
 Den 4/4 Møde i Bibliotekernes Dialogforum 
 Den 4/4 Styregruppemøde i Bibliotekernes Dialogforum 
 Den 5/4 FHO-møde 
 Den 6/5 Møde med Tine Weirsøe 
 Den 21-22/4 Danmarks Biblioteksforenings Bibliotekspolitiske Topmøde i Aalborg 
 Den 25/4 Styregruppemøde i KI’s Ledernetværk 
 Den 26/4 Årsmøde – Forbrugerrådet Tænk 
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 Den 27/4 KL’s Kultur- og Fritidskonference (V) 
 Den 28/4 Formøde i Fællesrepræsentationen De 6 
  
 Maj 
 
 Den 3/5 FHO-møde 
 Den 5/5 KI Arrangement om Faglige Fællesskaber 
 Den 10/5 IGF Konference 
 Den 11/5 Styregruppemøde – Børn og Unges Læsning 2021 
 Den 11/5 Repræsentantskabsmøde i Forbrugsforeningen 
 Den 12/5 Bestyrelsesmøde i Akademikernes A-Kasse 
 Den 16/5 Reception i Akademikerne for ny formand Lisbeth Lintz og afgået formand 

Lars Qvistgaard  
 Den 20/5 Repræsentantskabsmøde – Danmarks Biblioteksforening 
 Den 23/5 Konference – Forbrugerrådet Tænk 
 Den 24/5 Bestyrelsesmøde i Forbrugerrådet Tænk 
 
 
 Nikoline Dohm Lauridsen 
 
 Den 29/4 Iværksætterkonferencen ”Fra viden til virksomhed – Danmark en stærk 

iværksætterorganisation” i regi af VBU 
 
 
 Anja Pedersen 
 
 Den 8/3 Interviewet til Perspektiv af Sabrine Mønsted om ligestilling 
 Den 9/3 Deltaget i SDU’s Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) – bl.a. sikring af 

ophavsret og brugsret til undervisningsmateriale for alle ansatte, også 
bibliotekarerne 

 Den 22/3 Deltaget PFA Partnerpanelmøde 
 Den 7/4 Deltaget i PFA’s afkastwebinar 
 Den 20/4 Deltaget i SDU’s storadministrationsmøde (ASU) – Temamøde om bl.a. 

karriere- og kompetenceudvikling for Teknisk administrativt personale via 
”intern medarbejdermobilitet” 

 
 Daniel Ackey 
 
 Den 21/3 Møde i Broen til Fremtiden 
 Den 28/3 Møde i Broen til Fremtiden 
 Den 4/4 Møde i Broen til Fremtiden 
 Den 25/4 Møde i Broen til Fremtiden 
 Den 26/4 IT-Faggruppens Generalforsamling 
 Den 28/4 Seniorgruppens Generalforsamling  
 
 Lisbeth Carlsen 
 
 Den 22/3 Deltaget i TR-kollegiemøde for de store og små fag- og 

forskningsbiblioteker 
 Den 18/5 Deltager i møde i Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU) 
 
   
  
 
 
 



Forbundet  Referat HB 03:22 Sagsnr. 21-1364 
Kultur og 4. maj 2022 
Information Godkendt 
  

6 
 

 
 
 5.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 Tine Segel nævnte, at hun har sendt orienteringsmail fra AC’s formand, Lisbeth Lintz, til 

videre til orientering for hovedbestyrelsen omkring AC’s politiske arbejde samt den 
organisationsændring, der netop har fundet sted i Akademikerne. 

 
 Tine Segel har ligeledes fremsendt ”Orientering fra formanden” til hovedbestyrelsen med 

bl.a. link til Pensionskommissionens anbefalinger samt link til regeringens nye 
digitaliseringsstrategi. 

 
 Formand for Pharmadanmark, Rikke Løvig, har fået andet arbejde og fratræder dermed sin 

formandspost. Rikke Løvig er sammen med AC’s formand, Camilla Gregersen, næstformand 
i AC. Fællesrepræsentationerne i Akademikerne taler p.t. omkring, hvem de vil indstille til 
næstformandsposten, når Rikke Løvig fratræder posten. 

 
 Der var FHO-møde den 3. maj, hvor bl.a. Lønstrukturkomitéen var på dagsordenen. 

Lønstrukturkomitéens arbejde forventes færdigt i november 2022. 
 
 Der er bestyrelsesmøde i Akademikernes A-kasse den 12. maj. Der skal ligeledes udskiftes 

næstformand i Akademikernes A-kasse efter Rikke Løvigs exit. 
 
    
 5.3  Positionspapir Broen til Fremtiden  
 
 Intet at berette. 
  
  
 5.4 Orientering fra sekretariatet 

 

 Anette Lerche orienterede om, at det nu er muligt at downloade fagmagasinet Perspektiv 
som app på mobiltelefon eller tablet. 

 
 Man vil dermed altid have adgang til den nyeste udgivelse af fagmagasinet samt alle 

arkivnumre af Perspektiv tilbage til og med 2017. Det digitale udviklingsprojekt skal ses som 
et ekstra tilbud til forbundets læsere, der fortsat vil modtage det trykte magasin i postkassen. 
Via den nye app får man også adgang til artikler i medlemsuniverset Del Din Viden.  

 
I appen vil man kunne se og »bladre« i hele Perspektiv, samt klikke på den artikel, man vil 
læse, der så kommer frem i en læsevenlig udgave, hvor man selv kan vælge skriftstørrelse. I 
appen kan man også vælge at få læst artiklerne læst højt.   
 
Anette Lerche opfordrede hovedbestyrelsen til at nævne Perspektivs nye app ved kontakt 
med medlemmer. 

 

 
6. Referat fra forretningsudvalgsmøde fra 5. april 2022  
 
 Intet at berette. 
 
 
7.  Eventuelt  
 
 Intet at berette. 
 
 


