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Hvordan er vi som organisation gearet til fremtiden? 
Hovedstyrelsen havde en temadebat, der tog udgangspunkt i vores 2019 målsætning om, 
at vi i 2019 er 

 En central aktør i en stærk fagbevægelse 

 En respekteret skole- og uddannelsespolitisk aktør 

 En troværdig aftalepartner 

 Et stærkt professionsfællesskab 

 Præget af sammenhold, engagement og opbakning blandt medlemmerne 

 Økonomisk velfunderet 
 
Vi tog endvidere udgangspunkt i medlemstilfredshedsundersøgelsen samt 
interessentanalyserne, som vi har fået udarbejdet for nyligt. Formålet var at tage stilling til, 
om der skal iværksættes en debat i organisationen om temaet og i givet fald på hvilket 
niveau. 
 
Det er altid godt og spændende at debattere foreningens gennemslagskraft og vores 
organisation i alle led – centralt, kredse og på skolerne. Vi blev enige om, at udvalget 
skulle arbejde videre med emnet, og at et evt. organisationsprojekt skal afvente OK’18. 
 
Økonomisk kvartalsrapport samt årsrapport for 2016 
Dette møde handlede også en del om økonomi. Årsrapporten for 2016 skulle godkendes. 
Vi havde et overskud før skat på 9 mio. kr. og egenkapitalen er øget med 16,5 mio. kr. til 
200 mio. kr. Dette er en robust egenkapital. Særlig fonds egenkapital udgør ved udgangen 
af 2016 1.984 mio. kr. Så vi er godt rustet til OK’18 
Rapporten var uden anmærkninger fra revisionen og blev godkendt. 
 
Kongres 2017 
Vi debattere punkter på kongressen, og i lighed med diskussionen i FAK, var 
hovedstyrelsen indstillet på de to punkter om opstilling af krav samt folkeskoleideal. 
Herudover de sædvanlige punkter beretning, økonomi og småjusteringer af vedtægter. 
 
Temadebat om folkeskoleidealet 
Vi er så småt ved at være på plads med de arbejdspapirer, som kongressens diskussion 
skal tage udgangspunkt i. Meget mere om dette senere. 
 
OK’18 
Vi vedtog, at der afholdes regionale TR-møder samt nogle medlems-kommunikations-
seminarer forud for OK’18. Kommunikationen og ikke mindst medlemmernes kendskab og 
inddragelse i strategien bliver yderst vigtigt, hvis vi skal opnå et resultat. Derfor tæt 
kommunikation under forløbet. 
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