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Dagsorden 
 
Pkt. Emne Tid 
1 
 
 

Formalia 
a. Valg af referent 

Oliver 
b. Valg af ordstyrer 

Chili 
c. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

Torsdag 
19.00 

2 Politisk opdatering v/ JBN 
JBN orienterer om det skolepolitiske landskab og giver indsigt i hans politiske arbejde 
siden sidste bestyrelsesmøde.  
 
Overenskomstforhandlingerne er blevet udskudt med endnu 2 uger, og det er nok det 
der har fyldt mest. 
Der er ellers ikke noget der er sket rent skolepolitisk.  
Vi vil gerne ha forlænget DM i fagene. 
 
Mål for punkt: Bestyrelsen bliver orienteret på den uddannelsespolitiske front  

19.05 

3 Årsberetningen 
JBN orienterer om årsberetningen, og bestyrelsen får svar på eventuelle spørgsmål.  
 
Vi gennem gik kort JBN´s Årsberetning, og fik mulighed for at stille spørgsmål. Vi 
snakkede også omkring året, og det nye DSE 2.0 
 
Mål for punkt: Orientering om årsberetningen. 

19.30 

4 Indkommende forslag 
Notat 1-3 
Bestyrelsen gennemgår alle indkommende forslag, og beslutter hvilke 
bestyrelsesmedlemmer der motiverer for de forslag som bestyrelsen sammen har stillet.  
 
Vi snakker omkring de forskellige forslag og ændringsforslag 
Vi fik besluttet hvem der taler for hvilket forslag slavisk, og vi mulighed for at få en 
sparringspartner.   
Vi snakker om alternative elevråd  
Vi snakker om forslag nummer 5, at formandskabet vil snakke imod forslaget. Vi har 
snakket om hvad de forskellige Bestyrelsesmedlemmer mener, og hvorfor. 
Vi snakker om et ændringsforslag til forslag 6 
Bestyrelsen stiller sammen dette forslag 
Vi snakker om hvad vi syndes omkring Forslag 8(Bestyrelsen får stemmeret) 

19.45 
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Vi snakker om ændringsforslag til valgbestemmelserne. 
Størstedelen af bestyrelsen stiller ændringsforslaget som enkelte individer 
Vi snakker om de forskellige forslag også dem der ikke er opstillet af hele bestyrelsen. 
Vi snakker også om interne resolutioner, og gennem går dem alle sammen. 
Vi stiller ændringsforslaget til ændringsforslaget til den interne resolution som fuld 
bestyrelse (forslag 3). 
Vi stiller ændringsforslaget til styringssættet som fuld bestyrelse. 
Vi godkendte forslags resolutionen og stiller den som samlet bestyrelse. 
 
 
 
Mål for punkt: 
 

5 Gennemgang af Generalforsamlingen v/ VJB & ANM 
Generalforsamlingen står for døren, og bestyrelsen skal derfor blive helt klar på 
weekenden. Under dette punkt vil der blive drøftet do's and don'ts, i forhold til de 
erfaringer bestyrelsen har fået fra begge Policy Lab og Landskonferencen og hvad 
bestyrelsens rolle er til Generalforsamlingen.  
 
Rykket til fredag morgen. 
 
Mål for punkt: Rammesætning og sidste orientering for bestyrelsen vedrørende 
Generalforsamlingen. 

21.00 

6 Tak for i år 
Rykket til lørdag nat 

21.40 

7 Eventuelt 
 
Der blev snakket omkring når JBN skriver på Facebook omkring forslag 
Begrundelsen er: Der var ikke mulighed for at give en deadline der var senere. Han 
undskylder og beklægede også. 
 
Der er mulighed for at drøfte enkelte mindre emner, samt at sige tak for denne gang 

22.00 

 
 


