Referat
Til ABL/HKs formandskabsmøde, 26. oktober 2012 kl. 10-14.30
1. Orientering
Fra Formandsskabet:
- Dialog med Nordjyllands politi for at få politdirektøren itale. Nanna opfordrer til at I tager
kontakt til Heidi Juel, der er formand for alle HK’ere i politiet. Hjp001@ekstern.politi.dk
- Trine har fået indskrevet administrationsbacheloruddannelsen i jobopslag fra Tårnby
kommune.
- ABL blev positivt modtaget hos chefgruppen.
Fra Sekretariatet:
-

BA pris er sat i gang igen i år via Hanne Sandahl.
Der har været første møde i Alumninetværket
Økonomi: vi har ca. brugt 150.000 kr.
Vi overvejer mulighederne for at lave diplomuddannelse i vejledning af
administrationsbachelorer.

2. Arbejdsdeling mellem bestyrelse, formandskab og sekretariat.
Trine vil tage et værktøj med om rollefordeling til næste møde, som vi kan prøve af.
Vi besluttede at alt ’officielt’ skriftligt materiale, der skal sendes ud til en større gruppe, skal
godkendes af hele formandskabet med 3 dages varsel.
Hvis vi har akutsager så foregår det på telefon, ellers tager vi resten pr. mail. Formandskabet
prøver i højere grad at give godkendelse til kende pr. mail.
Facebook: Vi forsøger i højere grad at stille spørgsmål og lægge op til debat, så alle opslag ikke
fremstår som ABLs officielle holdning.
3. Arbejdsgrupperne: Synlighed, sofaindsats og kvalitet i uddannelsen.
Formandskabet tager til Ledernetværket den 16. november inden bestyrelsesmødet. De tager op at
Århusmodellen for evaluering skal bruges hvert år.
Kvalitet i uddannelsen: Formandsskabet fremlægger deres holdninger til skolernes linje over for
ikke-aktive studerende på bestyrelsesmødet. Kan der hentes mandat til en hård linje? Og skal der
evt. udvikles politikpapir det?
Ellers ingen presserende ting, der skal tages op inden bestyrelsesmødet den 16.

4. Intromøder og hvervning

Intromøder på alle skoler. Lidt forskelligt hvor mange fremmødte. På Metropol var der ikke mange.
Et forslag er at arrangere to EU-debat arrangementer/forelæsninger på Metropol og VIA. Det skal
være i foråret hvor folk har haft om EU på første semester. Overvej Fagbevægelsens teatergruppe.
Derudover skal vi hverve en ABL-repræsentant i hver klasse der kan rekruttere.
5. Fagdage
Århus: den 19. november: eksamensteknik og studieteknik. Marts: Traditionel fagdag og
forskningens døgn i maj. Mikkel og Nanna tager kontakt til de skoler, hvor det er oplagt at bidrage
med en fagdag.
Metropol: En fagdag blev aflyst i november fordi der ikke var nogen tilmeldte. Rikke og Trine taler
med Signe om at lave Studiejob-arrangement. Det skal ligge i en frokostpause og ABL betaler
sandwich (Nanna: Metropol har fået udbetalt tilskud til DOAF, så tal med Emil om at den kasse
betaler sandwich).
6. Politikpapir om bachelorprojekt
Trine og Rikke laver en procesplan over tid og ressourcer. Hvem skal gøre hvad og hvornår og
hvordan hører vi de studerende? Det sendes til Nanna og Mikkel, senest den 7.november, så det
kan sendes med bestyrelsesmaterialet ud.

7. Årsmøde 2013
Den nye dato er den 22. og 23.marts og det afholdes på VIA. Der skal udvikles workshops, der
passer til tre typer af studerende: Nørder/politik, faget/uddannelsen og de sociale. Derudover skal
vi have et alment/bredt fælles oplæg. Derudover skal alumni have noget om ny offentlighedslov.
Mikkel og Nanna laver udkast og tager med til bestyrelsesmødet.
Diskussion om hvordan man sætter den nye bestyrelse ind i opgaverne. Et forslag er en fælles
overdragelsesweekend mellem det gamle og nye formandskab og evt. et kursus for den nye
bestyrelse.
8. Hjemmeside.
Ny underside: "Vi arbejder med" herunder årshjul, ba-pris og arbejdsplan.
Rettelse: I stedet for "Bliv aktiv", så "deltag aktivt".
Når man søger på administrationsbachelorer på HKs søgeside, så skal den dukke op. Mikkel og
Nanna undersøger det.
9. Bestyrelsesmøde i november
Det besluttes at have et mindre oplæg hver gang vi afholder bestyrelsesmøde (så vidt muligt)
Derudover forsøger vi os med at Mikkel eller Nanna er ordstyrer, så formanden kan være med
mere frit. Vi forsøger os også med talerlister - og vi husker lige at præsentere hvorfor til at starte
med. .

Emner til dagsorden:
Årsmøde, Arbejdsgrupper (sikring af niveauet), lokalforeninger, ny mødedato i januar, BA papir
(Rikke og Trine) Mikkel og Nanna udsender dagsorden og bilag en uge før bestyrelsesmødet.

