Bestyrelsesmøde Danske
Skoleelever 4. april
27 marts

Dagsorden for ekstraordinært bestyrelsesmøde april
Fredag d. 4 april
14:00-14:05

Velkomst v. TL
Formanden byder velkommen og orienterer om retningslinjerne for
et online møde

14:05-14:10

Formalia
Grundet, at det er et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der er blevet
indkaldt til med under to ugers varsel, stemmer bestyrelsen om
mødets gyndighed.
Mødets gyldighed er vedtaget.
TEN er valgt som ordstyrer.
LFD er valt som referent.
Dagsordenen er godkendt.

14:10-15:00

Opdatering vdr. COVID-19
TEN giver en status på, hvordan foreningen klarer sig igennem
nedlukningen af landet i forbndelse med COVID-19. Det betyder i
grove træk, at:
•
•

•

Generalforsamlingen er udkudt på ubestemt tid
Alle ansatte og sekretariatsfrivillige har arbejdet hjemmefra
siden skolelukningen blev meldt ud. Dog har de frivillige
arbejdet begrændet, da skolelukningen påvirker majoriteten
af deres arbejdsopgaver
Policy Lab er aflyst

Bestyrelsen har mulighed for at stille spørgsmål til håndteringen af
situationen.
Der bliver også mulighed for at stille spørgsmål efter mødet.
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TEN giver en opdatering på, hvilke politiske dagsordener, der i
øjeblikket fylder, hvilket blandt andet er:
•
•
•

Nødpasning af udsatte børn og unde
Kvaitet af nødundervisning
Afholdelse af afgangseksamener

Bestyrelsen stiller spørgsmål.

15:00-15:15

Opdatering på sekratariatet
Som en forlængelse fra sidte møde gives der en opdatering på
sekretariatet og status på de frivillige.
De frivilliges sygefraværsprocent præsenteres, og dette fremhæves
som en indikator for de frivilliges trivsel.
Der orienteres om, at Victor desværre har valgt at stoppe som
sekretariatsfrivillig.

15:15-16:00

Præsentation af virtuelle lokalarrangementer
Der gives en introduktion til konceptet om virtuelle
lokalarrangementer, og eksempler på arrangemnter præsenteres.
Der diskuteres, hvorvidt det kunne være et godt tilbud til vores
medlemmer.
Det besluttes, at der skal videreudvikles på konceptet med
bestyrelsens bidrag på skrift. Der vurderes samtidigt, at det måske
ikke er alle lokalafdelinger, der har mulighed for, eller det ville være
værdifuldt for at afholde.

16:00-17:00

Gennemgang af internationaltur notat
Gennemgang af International Tur notat v. LT
Turen og turens økonomi diskuteres i bestyrelsen. Der udtrykkes et
ønske om at spare på mad og hoteller til næste år, og inddragelse
af bestyrelsen tideligere på året.
Generelt er bestyrelsen dog positivt stemt over det økonomiske
niveau og turen generelt. Dog med førnævnte forehold.
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17:00-18:00

Gennemgang af regnskab
Gennemgang af Danske Skoleelevers revisionsprotokollat v. TEN.
Gennemgang af Danske Skoleelevers årsrapport v. TEN.
Årsregnskabet er godkendt

18:00-18.05

Evt.

18:05 – 18:10

Farvel og pas på jer selv!

