
Administrationsbachelorernes Landsforening 

Landsbestyrelsen 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 2. marts  

 

Tilstede: Ulla Albæk, Trine Duelund Nielsen, Rikke Christensen, Charlotte Bengstrøm og 

Nanna Scheuer. 

Afbud: Rojda Kara og HK/Kommunal.  

 

1 Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen er godkendt.  

 

2 Orientering 

  

a) Orientering fra formandskabet 

Rikke orienterede om at hun har mødtes med MVU-netværket, hvor hun har 

præsenteret ABL/HK og uddannelsen. ABL/HK vil gerne deltage i MVU-netværket 

men ikke på fuld kraft som de andre medlemmer, før vi har fundet vores egne ben. 

Vi deltager i samarbejdet, så meget som det er muligt. Rikke har præsenteret 

uddannelsen og foreningen til en dag for potentielt nye studerende på Metropol. 

Derudover fortalte hun, at Ole er fratrådt som næstformand efter at være påbegyndt 

praktik i Bulgarien. Rikke har desuden udsendt en forespørgsel til alle studerende 

på 6. semester for at få tilbagemelding på deres oplevelse af studieretninger, som 

hun vil tage med på Lederforsamlingens møde den 16. marts.   

b) Orientering fra sekretariatet 

HK/Kommunal har afholdt Kongres, hvor Mads Samsing blev valgt som 

næstformand. Der ansættes en ny ungdomskonsulent pr. 1 maj eller 1. juni. 

HK/Kommunal har ved deres kongres sat projektet ”Form dit Fag” til debat, som nu 

skal fortsætte som medlemsdebat. HK/Kommunals fagblad har temanummer om 

administrationsbachelorerne pt.  

HK/Stat forbereder kongres til juni, hvor der vil være fokus på fag og uddannelse. 

HK/Stat har haft uddannelsestema i januar med profiler af nyuddannede 

administrationsbachelorer. UC Sjælland forventer at byde ind på at få en 

udbudsakkreditering for at kunne udbyde uddannelsen i 2013.  

c) Orientering fra uddannelsesstederne 

Metropol: Trine fortæller at hun har deltaget i DOAf møder. UC Nordjylland: 

Charlotte har deltaget i uddannelsesudvalg og ønsker fremover at sætte fokus på 

kommunikation på skolen. VIA: Ulla har deltaget DSR møder og de har fået igennem 

at de skal have evaluering af uddannelsen. De har afholdt en dialogcafe om 

uddannelsen.       

 

 

3 Afholdelse af fagdage 

 På landsbestyrelsesmødet i december blev det besluttet, at det skal forsøges at 

afholde fagdage på de enkelte uddannelsessteder i løbet af februar-marts måned.  

  

Den 28. februar blev der afholdt fagdag i København. Der deltog to 

aftagerrepræsentanter, en dimmitend og en underviser som oplægsholdere. Det var 

en rigtig god dag med god opbakning fra ca. 100 deltagere. Rojda holdt oplæg om 



foreningen. I Aalborg bliver der afholdt en fagdag i midten af april arrangeret af 

underviserne. Charlotte har svært ved at få indflydelse på planlægningen.   

 I Odense var der allerede planlagt en fagdag, som ABL/HK har koblet sig på. 

Fagdagen ligger den 20.3 hvor Rojda holder et oplæg om foreningen. 

 I Århus afholder de en fagdag den 19.april i regi af DSR. De er ved at planlægge 

oplægsholdere. De studerende fra Viborg vil blive inviteret med til fagdagen i Århus. 

I Esbjerg har der ikke været opbakning blandt de studerende til at støtte op om 

projektet, så der bliver ikke afholdt fagdag.    

  

 

4 Praktiske forhold vedr. årsmødet 

 Landsforeningens årsmøde afholdes på Professionshøjskolen Metropol i København 

den 30-31. marts. Fredag den 30. marts er tilrettelagt som en professions- og 

uddannelsesfaglig dag med fokus på behovet for administrationsbachelorer og 

professionens profil og identitet. Om lørdagen afholdes den formelle del af 

årsmødet med behandling af forslag, valghandlinger m.v. 

 

 Program: Hvis Ninna fra Metropol ikke kan deltage som workshopindleder, forslås 

det at vi spørger Eluf Nellemann (VIA)  (1. prioritet) eller  Jan Timmermand 

(2.prioritet).  

Ansvarsfordeling: Velkomst og introduktion af Marius: Rikke. Paneldebatordstyrer: 

Nanna. Uddeling af bachelorpris: ? Forslag til dirigent: Mads xxx fra DSF. Nanna 

spørger ham.  

Forretningsorden: Landsbestyrelsen foreslår forretningsordenen fra første årsmøde.   

Valg af delegerede: Vi kan derfor ikke på nuværende tidspunkt lave en helt   

retvisende opgørelse over fordelingen af medlemmer på de enkelte 

uddannelsessteder. Det er derfor ikke muligt at overholde 

Administrationsbachelorernes Landsforenings vedtægter § 5 stk. 2 om fordeling af 

delegerede baseret på medlemsoplysninger. Derfor foreslås det til årsmødet, at de 

delegerede fordeles i forhold til de officielle optagelsestal fra Den Koordinerede 

Tilmelding per 30. juli 2011 samt antallet af dimitterede per 1. februar 2012. 

Rekruttering til årsmødet: Trine har ansvar for København og Odense. Rikke har 

ansvar for Esbjerg. Ulla har ansvar for Århus og Viborg. Charlotte har ansvar for 

Aalborg. Rekruttering kan bestå af at gøre opmærksomforårsmødet på alle digitale 

platforme (Fronter, FB osv.) og opslagstavler. Derudover (ikke mindst) at gå rundt i 

klasserne og præsentere programmet.  

 

5 Udkast til skriftlig beretning 

 Rikke har udsendt et udkast til skriftlig beretning.  

Der er overordnet ros til beretningen. Landsbestyrelsen sender hver et opdateret 

udkast til Rikke om status på arbejdet på skolen. Rikke deler oplægget på 

googledocs. Deadline for tilbagemelding er 9. marts. Nanna og Trine har specifikke 

kommentarer som de sender hurtigst muligt. Årsregnskab: Nanna sørger for at 

sende en tekst om hvordan fordeling af midler bliver til Rikke, så det kan komme i 

beretningen.    

 

6 Forslag til politikpapir 

 Landsbestyrelsen skal på årsmødet fremlægge et forslag til politikpapir, der kan 

behandles og godkendes på årsmødet. Papiret er under udarbejdelse og I vil på 

bestyrelsesmødet få en status på arbejdet med politikpapiret og en plan for, 

hvordan vi arbejder videre med det op til årsmødet.   



 

 Papiret skal gennemskrives og formandskabets kommentarer skal skrives ind (se 

referat fra Formandsskabsmødet i februar). Rikke pointerer at dimittendernes 

perspektiv skal skrives ind. Nanna skriver første udkast med deadline fredag den 9. 

og lægger det på google docs. Rikke og Trine arbejder videre med det søndag den 

11. marts.         

 

7 Forslag til arbejdsprogram 

 Landsbestyrelsen skal på årsmødet fremlægge et forslag til arbejdsprogram for den 

kommende periode frem til årsmødet i 2013. Udkast udsendes den 29. februar. 

Forslaget er godkendt.  

 

8 Mødeplan for 2012 

 Landsbestyrelsen har planlagt følgende datoer til bestyrelsesmøder i næste periode.  

 

Årsmøde 2012: 30. og 31. marts 

1 bestyrelsesmøde: Onsdag den 2 maj.   

2. bestyrelsesmøde. Onsdag den 22. august 

3. Bestyrelsesmøde: fredag den 16. november.   

4. Bestyrelsesmøde: onsdag d 30. januar  

Årsmøde  2013: slut marts  

 

9.           Eventuelt 

 

Bloggen: Det blev diskuteret om vi skal hive en fjerde repræsentant ind. Det blev 

diskuteret om det skal være Maria med HR-retning, der er i praktik i IKEA eller Andreas 

med Velfærdsretning, der er på Tunis. Landsbestyrelsen valgte da Maria, fordi hun 

repræsenterede en anden vinkel til bloggen end de 3 andre bloggere; hun var i praktik i 

det private erhvervsliv og hun repræsentere en tredje studieretning - HR. Begge dele er 

væsentlige fordi hendes praktik kan give et repræsentativt indblik i, hvordan en praktik i 

det private erhvervsliv for en administrationsbachelor er.  

På UCL Nordjylland har førsteårsstuderende fået den opfattelse, at de selv skal stå for at 

skaffe praktikpladser. Rikke følger op på at UCL Nordjylland følger retningslinjerne om at 

skolen er ansvarlig for praktikpladsuddeling til Ledernetværksmødet i marts.     

 

Der efterspørges oversigt videreuddannelsesmuligheder. Det vil være en arbejdsopgave 

for foreningen efter bestyrelsesmødet.  

 

Charlotte udtrykker frustration over at stå alene med opgaven i Aalborg, og det afføder 

en diskussion om DSR/organisering lokalt og ufordringerne ved at stå alene. Det er et 

indsatsområde som ABL tager op til årsmødet og som de har som indsatsområde i næste 

arbejdsår. Aalborg skal være et af de første indsatsområder.      

 

 


