
Referat ABL/HK formandskabsmøde  

Søndag den 3. juni 2012 kl. 12-15 i Weidekampsgade 8, Kbh. C  

 

1. Orientering  

Rikke orienterede om, at de endnu ikke har fulgt op på sagen i esbjerg, men at Rikketager teten og 

skriver et udkast til brev til formandskabet, som inviterer Anntte Falk til et møde på baggrund af 

dialogmødet med de studerende.  

Nanna orienterede om HK/Stat og HK/Kommunals temadag, hvor ABL kan få tid til at fortælle om 

deres arbejdsområder. Rikke og Ulla deltager.  

 

 

2. Status på arbejdsområder  

Der blev igangsat en række arbejdsgrupper til sidste bestyrelsesmøde, hvor formandskabet er 

torvholder.  Arbejdsgrupper: 1. Kvalitetssikring af uddannelsen (Ulla, Birgitte, Emil og Cecilie) 2. 

Synlighed over for aftagere (Rikke, Trine og Peter (Ulla)) 3. Politikpapir (Rikke, Emil og Cecilie).    

Arbejdet går først rigtig igang når eksaminerne er overstået. Rikke, Ulla og Trine vil afholde en 

arbejdsdag, hvor arbejdsgrupperne mødes og får noget fra hånden. Formandskabet inviterer 

arbejdsgrupperne. Nanna lægger op til at arbejdsgrupperne kontakter relevante 

samarbejdspartnere (ex SLS, der har arbejdet med kvalitetssikring af praktikken) for at inddrage 

andre studenterorganisationers erfaringer .    

 

3. Organisering af studerende lokalt og nationalt  

På bestyrelsesmødet var der lagt op til at drøfte, hvordan dimittenderne kan inddrages. Det nåede 

vi ikke. Formandskabet vil gerne udarbejde en oversigt over videreuddannelsesmulighederne på 

kandidatuddannelserne. Trine laver et udkast til hvordan det kan gøres til bestyrelsesmødet i 

september.   

 

4. Udbetaling af aktivitetstilskud 

Et revideret forslag er blevet godkendt (se bilag 1). Det er blevet godkendt at lokalforeningen (DSR) 

ikke behøver udelukkende at være for administrationsbachelorer. Tilgengæld skal aktiviteten 

udelukkende være for administrationsbachelorer, og desuden blev det besluttet at midlerne kan 

udbetales ved kontakt til den fra formandsskabet som er kontaktperson på den pågældende skole. 

Sidst men ikke mindst blev det besluttet at beløbet skal bruges i indeværende år.     

 

5. Samarbejde mellem formandskabet og landsbestyrelsen  

Formandskabet vil videreformidle referat fra formandskabsmøder til deres kontakt-

bestyrelsesmedlemmer.  

6. Budget 



Rikke ønsker overblik over ABL/HKs regnskab. Nanna forsøger at lave et til næste 

formandsskabsmøde 

  

7. Seminar for Landsbestyrelsen og evt. DSR  

Udkast til budget og rammeprogram blev godkendt (se bilag 2). Desuden blev det besluttet at to 

dsr-medlemmer fra hver skole kan deltage. Formandskabet står for at melde datoer ud til skolerne 

og rekruttere deltagere. Nanna laver et rammeprogram for dagen som kan sendes ud inden 

sommerferien. Men datoerne skal meldes ud hurtigst muligt.   

   

8. Seminar for Landsbestyrelsen og evt. DSR (kl. 14) 

Diskussion med Jesper om indhold. Det skal både være om politik og organisationsudvikling.  

 

9. Evt. 

Nyt formandsskabsmøde afholdes den 20 eller 22 august. Her skal bestyrelsesmøde og seminar 

forberedes.  

  



Bilag 1 

Forslag til udbetaling af aktivitetstilskud  

Fordeling af aktivitetstilskud 
ABL/HK har afsat 20.000 kr. til tilskud til lokalforeninger. Aktivitetstilskuddets størrelse fordeles i 
forhold til de officielle optagelsestal fra Den Koordinerede Tilmelding per 30. juli 2011, samt 
antallet af dimitterede per 1. februar 2012. KOT tallene per 30. juli 2011 viser et optag på i alt 275 
studerende. Dertil kommer, at 30 studerende er dimitteret per 1. februar 2012. Fordelingen af 
aktivitetestilskud er derfor som følger:  
 
Metropol 4825 kr. 
Odense 2545 kr.  
Esbjerg 3400 kr. 
Aarhus 2925 kr.  
Viborg 1709 kr.  
Aalborg 2022 kr. 
Dimittender 2431 kr.  
 

Formål  
Formål med aktivitetstilskuddet er, at skolernes lokale foreninger kan lave faglige aktiviteter for 
administrationsbachelorstuderende, hvor ABL/HK er synlige.  
 
 
Kriterier 
1. Beløbet udbetales til en lokalforening (DSR) for administrationsbachelorer.  
2. Aktivitetstilskud skal gå til aktiviteter udelukkende for administrationsbachelorstuderende.  
 

  
 
Udbetaling  
Udbetaling sker efter henvendelse til den fra formandskabet, som er kontaktperson på skolen.  
 
 
Regnskab  
Midlerne skal bruges i indeværende år. Overskydende midler tilbagebetales.  
Den lokale forening skal i forbindelse med ABLs årsregnskab til årsmødet indsende en tekst og 
overblik over deres brug af aktivitetstilskud. ABL/HK kræver ikke bilag til årsregnskabet. 
 
Evaluering 
Formål, kriterier og procedure skal evalueres efter næste årsregnskab.  
 
Fordelingen af aktivitetstilskud var som udgangspunkt tænkt sådan, at størrelsen af 
lokalforeningens tilskud var beregnet på baggrund af medlemstal pr lokalforening/skole samt 
1500 kr. i grundtilbud. Formålet med denne model er, at det giver et incitament for, at de 
studerende melder sig ind i foreningen. Desværre kan HKs nuværende medlemssystem ikke give 
os tal på antal medlemmer pr. skole. Det skal undersøges om det oprindelige formål kan 
indarbejdes i fordelingen af aktivitetstilskud næste år.  

 

 

  



Bilag 2 

ABL/HK Seminar for Landsbestyrelse og 

DSR-medlemmer  

Program – Lørdag 2. september 

11-14.30: Bestyrelsesmøde inkl. frokost 

15-19: Undervisning 

Program – søndag 3. september  

9-16: Undervisning 

Temaer: -1. Hvem, hvad og hvor i studenterpolitik 2.  Magt- og beslutningsteori – at udføre studenterpolitik 

3.  Politiske arbejdspapirer – hvilke og hvordan bruges de 4. Organisering af en interesseorganisation 5. 

Roller, arbejdsområder og ansvar 6. Kommunikation og kontinuitet 7. At engagere folk 

Deltagere:  

Landsbestyrelse: 8 personer 

DSR:  12 ialt. To medlemmer af DSR kan deltage pr skole. Er der ingen Administrationsbachelorstuderende i 

DSR kan studerende, der er interesserede i det studenterpolitiske arbejde deltage. Alle deltagere skla være 

medlemmer af HK.    

Budget ved 20 personer (alle HK-medlemmer!)  

Undervisning (12x12 timer weekendtakst) 9619 kr. inkl. feriepenge  

Kost og logi bestyrelsen: (1600 pr person) 12.800 kr. 

Kost og logi DSR (1400 pr person) 16.800 kr 

Transport  (500 pr. person) 10.000  

I alt: Ca. 49.000 kr.  

 

 

   

  

 

  



 


