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  Protokol fra det 
 1. konstituerende områdegruppebestyrelsesmøde 

den 01. oktober 2020 
afholdt på LO-skolen (Konventum) i Helsingør 

 
 

Deltagere: Mikkel Channo Jessen, Susanne Bjørn Jensen, Dennis Desezar, Kri-
stine Nordtvedt, Benny Christensen, Maria Vegeberg, *Lonnie Danebod, Lasse 

Thorsøe, Gerda Larsen, Bo Willestofte, Anita Cueto, Morten Andersen, Franciska 

Moser Sørensen 

Afbud: Jimmi Schjødt Hansen 
 

Referent: Susanne 

Ordstyrer: Mikkel 
 

*Deltog delvist 

 

Dagsorden:  
 

1. Mødets åbning 

2. Godkendelse af protokol fra 19. områdegruppebestyrelses-

møde 4. december 2019 og det ekstra tillidsmandsmøde den 

5. december 2019 og det 20. skriftlige bestyrelsesmøde 21-25. 

marts 2020. og fra den 23. september 2020.  

3. Beretning fra områdegruppen 

4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper  

5. Økonomi,  

6. Sager til behandling. 

a. Tillidsmandsmødet den 30 sept. 2020 

7. Tema, udgår 

8. Aktivitetsliste 

9. Meddelelser fra lokalgrupper, bedes fremsendt til bestyrelsen 

inden mødet. 

10. Kommende møder 

11. Eventuelt og evaluering af mødet.  
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1. Mødets Åbning 

Mikkel bød velkommen til en ny periode og takkede for val-
get til en ny periode for både ham selv og Susanne. Dette 

møde går ikke i dybden med flere af punkterne på dagsorde-
nen, for at give tid til forretningsordenen for det videre ar-

bejde i bestyrelsen samt konstitueringen af arbejdsgrupper. 

 

 

2. Godkendelse af protokol. 

Godkendelse af protokol fra 19. områdegruppebestyrelses-
møde 4. december 2019 og det ekstra tillidsmandsmøde den 

5. december 2019 og fra det 20. skriftlige bestyrelsesmøde-
den 21-25 marts 2020 og fra den 23. september 2020 
 

Der var ingen kommentarer til de udsendte protokoller. 
 

 
3. Beretning fra områdegruppen  

I forbindelse med at vi skal have ny uniform inden så længe 
er der problemer med at finde tid til måltagning og prøvning 

af delene. 
Vi har i det hele taget for mange ting i øjeblikket, der skal 

findes tid til imellem de almindelige arbejdsopgaver. 
Vores holdning er derfor, at det skal ind som tjeneste på ar-

bejdssedlen når det som ved måltagning og ved ombytning 
af telefoner er af en vis varighed. 

Vi kan selvfølgelig stadig gå forbi og få en ny fløjte, nøgle el-
ler lignende uden at skal have det på arbejdssedlen, men 

når det er ting, der tager længere tid og man evt. kan 
komme til at gå forgæves pga. for mange personer ad gan-

gen, må det sættes på arbejdssedlen. 
 

 

 Resten af punkterne under 3. ikke behandlet på dette møde 
 

 
4. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper. 

Ingen beretninger fra udvalg og arbejdsgrupper på dette 
møde. 

 
5. Økonomi. 
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 Intet til økonomien denne gang. Blev gennemgået på TR- 

 mødet dagen før. 
  

6.  Sager til behandling 
Forslagene fra TR mødet/forslag fra Ar blev behandlet da 

de er til vores arbejde i bestyrelsen i fremtiden. 

  
Lokalgruppen Århus stiller forslag om følgende fem tiltag:  
Forslag 1:  
• Oprettelse af en arbejdsgruppe, der – efter indlæg fra områdegruppebestyrelsen  - 
skal opsummere udeståender og udpege ansvarlig for løsning af disse. Dette indføjes i en ak-
tivitetsliste, og den løbende udvikling evalueres på områdegruppebestyrelsesmøderne.  
 

Vi besluttede at Aktivitetslisten skal have mere opmærksomhed og at vi 
skal have den før på dagsordenen når vi holder bestyrelsesmøder. Den har 
været til sidst på dagsordenen og derfor har der for ofte ikke været tid til at 
arbejde med den.    

 
 
Forslag 2:  
• • Nedsættelse af Fagpolitisk Udvalg, som skal styrke TPOs profil og tage initiativ 
til fagpolitiske emner til drøftelse i områdegruppebestyrelsen.  

 
Vi besluttede at vi vil afholde fagpolitiske møder i bestyrelsen, men vi øn-
sker ikke ”en bestyrelse i bestyrelsen”. 
 
 

Forslag 3:  
• • Notatpligt indføres i alle udvalg og arbejdsgrupper og efter hvert møde i disse 
udvalg/arbejdsgrupper skal et notat sendes til områdegruppebestyrelsens medlemmer.  

 
Der skal laves minimum et kort notat fra alle relevante møder som vi samler 
dem sammen og udsender dem løbende til bestyrelsen. 
 

Forslag 4:  
• • Formandskabet pålægges internt at udpege sekretær, som varetager udfærdi-
gelse og udsendelse af ugentlige opsummeringsmails samt beretninger forud for og protokol-
ler fra områdegruppebestyrelsesmøderne, jf. forretningsorden. 
 

En egentlig sekretær har vi ikke råd til/kan ikke lade sig gøre - men vi skal 
alle forbedre indsendelser af lokalstof og udsende det, vi har besluttet i be-
styrelsen.  

 
Forslag 5:  
• • Ovenstående arbejde skal evalueres løbende i områdegruppebestyrelsen og en 
samlet evaluering skal indeholdes i formandens beretning ved næste tillidsmandsmøde i 2022.  
 

Det evalueres i bestyrelsen inden næste TR-møde. 

 
 
7. Tema, Udvalg og arbejdsgrupper. 
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Vi gennemgik forslaget til hvordan vores arbejdsgrupper 
skal besættes. Der er stadig en del uklarhed om hvor mange 

pladser vi har i forskellige udvalg og arbejdsgruppernes stør-
relse, så vi besluttede at dette må tilpasses på de efterføl-

gende bestyrelsesmøder. 
Vedlagte udvalgsliste er som det ser ud lige nu. 

 
8.  Aktivitetsliste  

 Ikke gennemgået på dette møde. 
   

 
9. Meddelelser fra lokalgrupper. 

 
 Ingen beretninger fra lokalgrupperne på dette møde. 

 
10. Kommende møder.  
 

Vi besluttede at afholde næste bestyrelsesmøde den 8. og 9. 
december hvis muligt for Coronarestriktioner, og at Mikkel 

og Susanne hurtigst muligt kommer med datoerne for 2021. 
 

 
TPO bestyrelsesmøder: 8. og 9. december 2020 

Ordinært tillidsmandsmøde:  
HB møder: kongressen 28-29. oktober, 15 december 

2:2 møder: 19. oktober, 14. december 
Revision: Primo 2021 

Personalepolitisk udvalg: ingen fastsatte møder 
Sikkerhedsudvalget: 14. september  

HSU møder: 9. november 
SU togkørsel: 10. november 

Sektionen: 22. oktober, 10 december 
Teknologiudvalg:  

Planlægningsudvalget: 13. oktober 
Uddannelsesudvalg: 19. november 
3.1.gruppen:  13. november 

3.2 gruppen: 16. september, 9. december 
Uniformsgruppen: ingen fastsatte møder. 

 
11.Eventuelt herunder evaluering af mødet. 

 

 


