
 

 

Referat fra  

TR-valg, generalforsamling og medlemsmøde 
i Skolelederforeningen Thistedafdelingen 

Afholdt torsdag d. 15. marts kl 18.00 på Østre Skole 

 

Velkomst og TR-valg (for alle): 

 Emne Kommentar 

1 Velkomst Formand Karen Johansen bød velkommen, og orienterede om aftenens pro-

gram. 

2 Valg af TR,  

samt suppleant 

TR-valg: Karen Johansen valgt.  

Suppleant-valg: Thomas Frost valgt 

 

Generalforsamling (for medlemmer): 

 Emne Kommentar 

1 Valg af dirigent og 

stemmetællere 

Brian Nielsen valgt som dirigent.  

Generalforsamling konstateret gyldigt indkaldt, jfr. vedtægterne. 

Jens Ahrengot og Helle Yde valgte som stemmetællere. 

2 Formandens  

beretning 

Karen henviste til udsendte skriftlige beretning, samt orienterede om:  

- Vilkårsundersøgelse 

- kommende årsmøde i skolelederforeningen 

- julefrokost 6. dec 2018  

- generalforsamling 7. marts 2019 

- Kontering af specialundervisning 

- bestyrelsens ønske om licens til skarpere formuleringer i høringssvar m.v. 

og dermed give den lokale forening mere kant. Dette bifaldes.  

 

Beretning tages til efterretning.   

3 Økonomisk  

beretning  

Økonomisk beretning gennemgået og godkendt. 

Erik Gustavsson sender beretning til hovedforeningen. 

4 Indkomne forslag - Forslag om indførsel af forskudte valg til den lokale bestyrelse,  

(Udsendt med dagsorden) 

Generalforsamlingen godkender vedtægtsændringen, men umiddelbar ikraft-

træden. 

5 Valg til bestyrelsen Valgt for to år: Lise-Lotte Longfors  

Valgt for et år: Erik Gustavsson og Lise Bjerg Knudsen 

Suppleanter: 1. Dorthe Ninn og 2. Jens Ahrengot. 

6 Eventuelt - Erik Gustavsson informerede om den lokale hjemmeside, og appellerede til 

at medlemmer sørger for opdatering af Min side.  

- Thomas Frost mindede om infomøde i Snedstedhallen om lederevaluering, 

samt om OK18.  

- Karen Johansen mindede om tilmeldinger til årsmøde af hensyn til overnat-

ning, og derfor ses tilmelding som bindende. Husk at bestille mad og sørge 

for kørsel, hvis deltagelse i fællesfesten. 

- Der er planer om at etablere et netværk i foreningsregi i Jylland for indsko-

lingsledere med lærerbaggrund, som også har fået ansvar for SFO 

7 Afslutning Efter afsluttet generalforsamling var foreningen vært til en middag, hvorefter 

fulgte spontan videndeling om aktuelle emner. 

 


