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HOVEDBESTYRELSESMØDE 
 
Tid:   Tirsdag den 21. juni 2022, kl. 11.30 – 17.00 
   Middag kl. 18.00 på Frederiksberg Rådhuskælder, Smallegade 1 

  
 
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 (medarbejderepræsentant) (Til og med pkt. 6) 

   
Torben Jensen), Anders Grønbæk (til og med pkt. 6), Anette Lerche, 
Helle Fridberg (Pkt. 1 og 2), Ditte H. Mortensen (Pkt. 4), Tanja H. 
Bjørn (Pkt. 5) og Gitte Holm (referent) 

    
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) 
 
Mødeleder:  Tine Segel 
 
Ordstyrer:   Daniel Ackey 
 
 

 
 1. KI’s pensionsaftale (Punktet er fortroligt)  
 
 2. Pension – DM (Punktet er fortroligt)  
 
 3. Orientering og drøftelse af arrangement om Fremtidens netværk og fællesskaber  
 
 4. Prøvemedlemskab til erhvervsaktive  
 
 5. Overenskomstforhandlinger i Folketingets Administration 2022-2024  
 
 6. Forbundets fremtid (Punktet er fortroligt) 

 
 7. Service 2 (Punktet er fortroligt) 
 
 8. Orienteringspunkter  
 
  8.1 Meddelelser 
 
  8.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
    
  8.3 Folkemøde 2022 
 
  8.4 Positionspapir om sundhed, Broen til Fremtiden 
 
  8.5 Orientering fra sekretariatet 

 

 9. Referat fra forretningsudvalgsmøde fra den 31. maj 2022  
  
 10.  Eventuelt  
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1. KI’s pensionsaftale (Punktet er fortroligt)  
 

Puntket er fortroligt. 
 
  

2. Pension – DM (Punktet er fortroligt) 
 

Punktet er fortroligt. 
 

 
3. Orientering og drøftelse af arrangement om Fremtidens netværk og fællesskaber 
 
 Tanja Holmegaard Bjørn deltog under punktet. 
 

Forbundet afviklede den 5. maj et fagligt arrangement for medlemmerne om fremtidens 
netværk og fællesskaber, hvor 30 medlemmer havde tilmeldt sig. Arrangementet bød på 
faglige input, mulighed for tværgående dialog, samt indlæg om hvilke ønsker og visioner, 
forbundets medlemmer og politikere har for forbundets faglige fællesskaber. 
 
Formålet var at give deltagerne mulighed for netværk, dialog, videns- og erfaringsudveksling 
såvel som at give mulighed for medlemsinddragelse i forbundets videre arbejde med netværk. 
 
Tilbagemeldingerne fra deltagerne har været meget positive både i forhold til form, tema og 
oplægsholdere. Flere fra hovedbestyrelsen deltog og syntes bl.a., at oplægget fra Dreamtown 
havde været godt, hvor deltagerne efterfølgende i gruppedialoger definerede drømme, formål 
og aktiviteter.  
 
Input fra gruppedialogerne var bl.a. ”Biblioteket for, med og af de unge”, ”Sæt drømmene på 
dagsordenen”, ”Fællesskaber” og ”Tid til deltagelse – anerkendelse af værdiskabelse”. 
 
Idégenerering, netværksstemning og dialog mellem deltagerne viste stort engagement på 
dagen. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen udtrykte stor ros til sekretariatet for arrangementet og så gerne, at der 
arbejdes videre med konceptet og metoden i andre af forbundets arrangementer. 
 
Der følges op på arrangementet igen efter sommerferien. 
 
 

4. Prøvemedlemskab til erhvervsaktive  
 
 Ditte H. Mortensen deltog under punktet. 
 

På hovedbestyrelsesmøde den 13. marts i år godkendte hovedbestyrelsen, at sekretariatet 
undersøgte nærmere på hvilke vilkår, der ville kunne tilbydes et tre måneders 
prøvemedlemskab til færdiguddannede, samt hvad hovedbestyrelsens mandat er til at 
implementere dette uden en generalforsamlingsgodkendelse. 

 
I forbundets vedtægter anføres der i §3, stk. 7, at medlemmer, der har været 
medlemsberettigede, imens de har været i beskæftigelse, uden at være medlemmer af KI, kan 
optages, men at KI ikke det første halve år efter optagelsen er forpligtet til at forhandle for 
sådanne medlemmer eller på anden vis repræsentere dem. 
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Derfor vil nye medlemmer som får en tre måneders prøveperiode, på lige fod med øvrige nye 
medlemmer, ikke være berettiget til, at forbundet påtager sig sager inden for det første halve 
år af medlemskabet. Dette gælder ikke personer, som ikke har været i ordinær beskæftigelse, 
dvs. studerende og nyuddannede. 

 
Såfremt KI anvender prøvemedlemskabet som et kampagnetilbud i afgrænsede perioder, der 
ikke erstatter det ordinære medlemskab, vurderes det, at det ligger inden for 
hovedbestyrelsens mandat at godkende indførelsen af et prøvemedlemskab til erhvervsaktive. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte, at der indføres et 3 måneders prøvemedlemsskab som 
kampagnetilbud i udvalgte perioder. 

 
 
5. Overenskomstforhandlinger i Folketingets Administration 2022-2024  
 

Djøf har på vegne af de faglige AC-organisationer forhandlet overenskomst for ansatte i 
Folketingets Administration. 

 
Der er opnået enighed om et forhandlingsresultat for en ny 3-årige periode (1. april 2021 - 31. 
marts 2024) omkring overførsel af relevante dele af det statslige resultat, herunder 
kroneforhøjelse på 10.000 kr. til tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte samt 
kommende drøftelse af arbejdstidsregler. 
 
Organisationerne har efterfølgende hver især sendt resultatet til urafstemning blandt deres 
medlemmer. De omfattede medlemmer i KI har stemt ja til resultatet, der samlet set vurderes 
som godt, hvorfor det blev anbefalet, at hovedbestyrelsen godkendte resultatet. 
 
Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen godkendte resultatet for forhandlingerne ved Folketingets Administration. 

 
 
6. Forbundets fremtid (Punktet er fortroligt) 
 
 Punktet er fortroligt. 
 

 
7. Service 2 (Punktet er fortroligt)  
 

Punktet er fortroligt. 
 

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

  
 Juni 
 
 Den 1/6 Tænketanken Fremtidens Biblioteker - Handlingskonference, 

læseundersøgelse 
 Den 8/6 Styregruppemøde – Kulturmøde Mors 2022 
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 Den 8/6 FHP-møde 
 Den 9/6 Møde i Fællesrepræsentationen ”De 6” (V) 
 Den 9/6 Lanceringsevent, Læse – Nordea Fonden 
 Den 10/6 Børnelitteratur – Online konference 
 Den 13/6 Generalforsamling i Service 2 
 Den 14/6 FHO-møde 
 Den 14/6 Styregruppemøde – Sammen om Verdensmål 
 Den 15-18/6 Folkemøde på Bornholm 
 Den 15/6 Deltagelse i Klubmøde Bornholm 
 Den 18/6 Blixenprisen 2022 
 Den 22/6 Rådsmøde – Forbrugerrådet Tænk 
  
 Den 23/6 Møde med Dea Seidenfaden, DP 
 Den 23/6 Formandsmøde i Fællesrepræsentationerne (V) 
 Den 23/6 Møde med Villy Dyhr, Akademikernes A-Kasse 
 Den 24/6 Møde med Lisbeth Lintz, Akademikerne 
 
 Juli 
 
 Den 6/7 LIBER Konference 2022 i Odense 
   
 August 
  
 Den 10/8 Besøge Gellerup Bibliotek i Aarhus 
 Den 25-27/8 Kulturmøde Mors 2022 
 Den 31/8 PFA Kunderåd 
 
 Nikoline Dohm Lauridsen 
 
 Den 5/5  KI Arrangement om Faglige Fællesskaber 

Den 1/6 Møde i Vækst- og beskæftigelsesudvalget (VBU) om Nyt 
Beskæftigelsessystem (V) 

Den19/5  KI klubmøde på DTU  
Den 15/6 KI Klubmøde på Bornholms Biblioteker 
Den 16/6-18/8 Folkemøde på Bornholm 

 
 Anja Pedersen 
 
 Den 1/6 Deltog online i Statsgruppen bestyrelsesmøde 
 Den 8/6 Inviteret til at deltage i KB & KUB fællesmøde i Odense om "Lønpolitik og 

erfaringsudveksling"  
 Den 9/6 Deltog i TR-kollegiet fag- og forskningsbiblioteker 
 Den 13/6 KI møde med fokus på pension i fremtiden (der var formøder op til) 
 Den 30/5 SDU havde besøg af Alessandra Zorzi som er ”Direktør for 

universitetsbiblioteket i Venedig” - jeg blev hentet ind i arrangementet, men 
jeg er oprigtig i tvivl i hvilken rolle, men det blev understreget at jeg sad i 
vores fagforbunds hovedbestyrelse, så jeg havde vel også den kasket på.  

 
 Daniel Ackey 
 
 Den 2/6 BTF Møde 
 Den 10/6 TR-kollegiemøde 
 Den 16/6-18/6 Folkemøde på Bornholm 
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 Lisbeth Carlsen 
 
 Den 18. maj Forsknings- og Uddannelsesudvalget (FUU) 
 Den 7. juni TR-kollegiet professionshøjskolerne 
 Den 9. juni TR-kollegiet fag- og forskningsbiblioteker 
 
 Marie Cecilie Lensch 
 
 Den 5/4 Next step workshop - jeg holdt oplæg om hvordan man skriver CV - ekstern 

oplægsholder (Søren Borgstrøm) holdte oplæg om LinkedIn. 
 Den19/4 Survival guide - Ambassaden var facilitator for KI arrangementet Survival 

guide der omhandlede hvad man som nyuddannet skal vide og være 
opmærksom på. 

 Den 22/4 KIg forbi spil - brætspils eftermiddag, netværks arrangement blandt 
studerende på SDU. 

 Den 29/4 Lego studietur - besøg hos Lego for at høre om deres dokumenthåndtering 
- jeg lavede et hverve oplæg i bussen  

  Den 5/5 Deltog i netværks arrangement i KBH 
 Den10/5 Online ambassadør møde om karriere arrangement næste semester  
 Den 20/5 KI-ambassaden SDU's sommerafslutning - jeg deltog for sidste gang som 

ambassadør i et ambassadearrangement.  
 Uden dato  Afsluttende møder med KI-ambassadørerne på SDU Kolding - overdraget 

nøgler til KI-skab på SDU.  
 
 
 8.2 Nyt fra Akademikerne (AC) og Akademikernes A-kasse (AKA) 
 
 I både AC og FHO regi fylder Lønstrukturkomitéen meget. Lønstrukturkomitéen behandles på 

hovedbestyrelsesmøde den 31. august. 
 
 Efter at den tidligere formand for Pharma Danmark, Rikke Løvig, har fået andet arbejde, skal 

der til september vælges ny næstformand i Akademikerne. I Akademikernes A-Kasse er Tine 
Segel valgt som ny næstformand. 

  
  
 8.3 Folkemøde 2022 
 

Tine Segel, Nikoline Dohm Lauridsen, Daniel Ackey, Johanne Pasgaard, Pia Nyberg og Sarah 
Elizabeth Hvidberg fra hovedbestyrelsen deltog i årets Folkemøde på Bornholm, og det havde 
været en god og lærerig oplevelse for alle at deltage. 
 
Konklusion: 
 
I forhold til opfølgning bringer Perspektiv en artikel fra Folkemødet og 
hovedbestyrelsesmedlemmernes deltagelse i debatter og arrangementer.  

 
 
 8.4 Positionspapir om sundhed, Broen til Fremtiden 
 

Broen til Fremtiden har udarbejdet et nyt positionspapir vedr. Sundhed, der skal vedtages på 
et fællesmøde den 23. august. 
 
Forbundet har haft mulighed for at kommentere på papiret som følge af KI’s post i 
koordineringsgruppen. Sekretariatet vurderer ikke, at KI har særlige synspunkter eller politikker 
på dette område, og at forbundet derfor kan bakke op om postitionspapiret ved det kommende 
fællesmøde. 
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Konklusion: 
 
Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 
 8.5 Orientering fra sekretariatet 

 

 Intet at berette. 
 
 
9. Referat fra forretningsudvalgsmøde fra den 31. maj 2022  
 
 Intet at berette. 
 
 
10.  Eventuelt  
 

I forhold til Kulturmøde Mors, der holdes den 25. – 27. august 2022, behandlede 
forretningsudvalget på møde den 31. maj ansøgning om økonomisk støtte fra Aalborg 
Bibliotekerne til Bibliotekernes Stand på Kulturmøde 2022 og bevilgede ansøgningen. 

 
Hvis nogen af hovedbestyrelsesmedlemmerne ønsker at deltage på Kulturmødet er de meget 
velkomne. 


