
 
Godkendt referat  
1.bestyrelsesmøde i Rådighedslønsforeningen HK/Trafik & Jernbane  
Torsdag den 6.2.2014 i Fredericia 
 
Deltagere: 
Søren E Andersen (Formand) 
Erik Kvist 
Lene Vibeke Stampe 
Carsten W Nielsen 
Lotti Sørensen 
 
Ad 1. Præsentation af os selv, møder m m 
Præsentation af hver især - kort tekst og billede – mhp præsentation af bestyrelsen i første 
nyhedsbrev til medlemmerne. 
 
Bestyrelsen vil bla arbejde for flg. mål: 

 Månedligt nyhedsbrev til medlemmerne udsendt som direkte mail 

 Informationsmøde for medlemmerne – evt 2 x årligt 

 Hurtig kontakt til afskedigede medlemmer  

 Samme muligheder for Rådighedslønsforeningens medlemmer i HK regi 

 Relevante kurser i HK regi 

 Faglige arrangementer 

 Sociale arrangementer 
 
Fremtidige bestyrelsesmøder i Rådighedslønsforeningen (RF) er aftalt til: 

 Torsdag 13.3.2014 i Karlslunde 

 Torsdag 08.5.2014 – sted aftales 

 Mandag 16.6.2014 – evt i forb med sommerudflugt 

 Torsdag 21.8.2014 – sted aftales 

 Øvrige møder aftales senere 
 
Ad 2. Opgavefordeling – jf. tidligere fremsendt materiale fra best.medlemmer 

 Fremtidige møder – indkaldelse, referat, aktivitetsliste: Lotti 

 Økonomi – herunder budget og kassererfunktion: Søren 

 Medlemsarkiv – herunder løbende justering: Erik 

 Introduktionsbrev / Farvelbrev til medlemmer: Skrives på aktivitetslisten 

 Årets arrangementer – faglige og sociale: Skrives på aktivitetslisten 

 Kurser / Foredrag: Skrives på aktivitetslisten 

 Undersøge muligheder for at komme videre på arbejdsmarkedet – via HK 
arbejdsmarkedskonsulent: Carsten og Lene – skrives på aktivitetslisten 

 Undersøgelse af medlemmernes behov: Søren – skrives på aktivitetslisten 

 Møde med kredsformændene – skrives på aktivitetslisten 
 
Ad 3. Referat fra chefkredsens årsmøde 
Søren orienterede fra chefkredsens årsmøde den 31.1.2014. 
 



 
Ad 4. Emner til drøftelse/beslutning: 

 Forholdet til HK /HK stat blev drøftet. Søren deltager på kredsbestyrelsens møder - 
6 x årligt og orienterer herfra på vores fremtidige bestyrelsesmøder. 

 Fælles HK-afsender på mails for bestyrelsen blev drøftet – Erik tager initiativ 

 Økonomi – budget 2014 for RF blev gennemgået 

 Egenbetaling til sociale arrangementer blev drøftet.  
Det blev besluttet at indføre delvis egenbetaling til sociale arrangementer for at få 
pengene til at strække længere. Ingen egenbetaling på kurser og til faglige 
arrangementer 

 Det blev besluttet at årsmøde og julefrokost afholdes samlet den 29.januar 2015 kl. 
12:00 på Viby kro. 

 Aktivitetsliste udarbejdes og vedlægges referat fremover. Lotti tager initiativ 
 
 
 
 
Referat: Lotti Sørensen 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


