
Beslutningsforslag nr. 2 
Vedtaget på TL’s kongres den 28. oktober 2012 
 
Mere fag i TL  
TL’s mission er at skabe størst mulig værdi for medlemmerne for at kunne 
fastholde og organisere flere medlemmer. Missionen søges opfyldt ud fra de 
behov og ønsker, medlemmerne har. Det handler om: 
 At medlemmer er meget interesserede i og afhængige af udviklingen inden 

for deres fag og brancher. 
 At medlemmernes arbejdsliv er afhængigt af, at TL leverer resultater og 

forbedringer på det fagpolitiske og uddannelsespolitiske felt.  
 
Dette forslag omhandler første ”pind” og er formuleret i samarbejde med 
formænd for TL’s landsdækkende udvalg. 
 
Mere fag i TL 
Målet er at give medlemmerne rammer, hvor de kan bruge deres interesse, 
ressourcer og viden inden for faget på en måde, så det kommer det enkelte 
medlem til gode.  
 
Fokus for de landsdækkende udvalg skal være, at de fortsat - og gerne i endnu 
højere grad - appellerer til og engagerer ildsjæle, nørder og fyrtårne indenfor 
TL’s fag og brancher. Ung i TL bevares som et udvalg for unge og studerende 
medlemmer. TL Senior videreføres alene i afdelingernes seniorklubber.  
 
At ”spejle” medlemmernes fag kan ske via mange kanaler, fx: 
a) at mødes fysisk eller i virtuelle/digitale fora med medlemmer inden for ens 

fag. 
b) at opdatere andre medlemmer og selv blive opdateret om fagets udvikling 

gennem nyhedsmails, på tl.dk, i Teknikeren, Facebook, LinkedIn mv. 
c) at deltage i fagrelevante kurser, arrangementer og messer. 
d) at komme på virksomhedsbesøg. 
e) at blive opdateret om efteruddannelsesmuligheder inden for faget. 
f) at møde repræsentanter fra udvalgene, når forbundene aflægger skolebesøg. 
 
Det bør overvejes at ændre navn fra landsdækkende udvalg til fag- og/eller 
branchenetværk (fx Branchenetværket for Bygge/Anlæg, Branchenetværket for 
It & Elektronik etc.), da denne betegnelse er mere dækkende og lettere at forstå 
for medlemmerne. Det vil stadig fremgå af udvalgets vedtægter, at udvalget er 
landsdækkende. Hensigten med navneændringen er, at medlemmerne nemmere 
kan se, hvor de hører under – noget, der er aktualiseret af de mange nye 
uddannelser, som er optaget i TL. 
 
Som afløser for de hidtidige fællesseminarer for de landsdækkende udvalgs 
bestyrelser og HB, afholder forbundet en årlig event (”bootcamp”), hvor 
udvalgene sammen med andre ildsjæle kan deltage. Formålet er at idéudvikle og 
aftale arrangementer og indsatser inden for fag og brancher på tværs af 
organisationen. Der rekrutteres bredt til denne event – også for at inddrage 
medlemmer, der ikke ønsker at være bundet af faste møder og mere formelle 
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strukturer. ”Bootcampen” evalueres af HB og udvalgene efter en til to gange, 
førend der besluttes, hvorvidt den skal opretholdes. 
 
Det er ikke tanken at ændre på den økonomiske ramme for området – formålet 
er at flere medlemmer får kendskab til og mulighed for at være en del af TL’s 
aktiviteter og tilbud inden for fag og brancher. 
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Bilag til beslutningsforslag nr. 2 
 
Bootcamp 
Tanken er at samle TL’s ildsjæle og andre, som har gode ideer til fagtekniske 
arrangementer. Rekruttering til bootcampen sker via udvalgene, afdelinger, 
skolekonsulenter og forbundskontoret. Forbundskontoret modtager ofte 
henvendelse fra medlemmer, som har gode ideer. Disse personer kunne fx 
inviteres til at deltage etc. De ekstra inviterede behøver ikke at være med til at 
arrangere og afholde arrangementerne. Det er deres ideer, vi har brug for!  
Der udarbejdes rekrutteringsmateriale for bootcampen, som udvalgene kan 
uddele på bl.a. landsmøderne. Bootcampen afløser det nuværende fællesmøde. 
 
Godkendelse af arrangementer 
Udvalget sender fortsat ansøgningsskema ind til forbundskontoret, som vurderer, 
om der er tale om et fagteknisk arrangement og sætter rammerne for en 
eventuel deltagerbetaling. Forbundskontoret sørger også for, at forskellige 
udvalg, som indsender samme ønsker om fagtekniske arrangementer, bliver 
”connectet”. De pågældende udvalg vil alle få ”credit” af arrangementet. 
 
HB-tilforordnedes opgave 
Hvert udvalg har et tilforordnet HB-medlem, hvis hverv er at: 
a) orientere udvalget om aktuelle politiske beslutninger i HB 
b) være bindeled mellem udvalg og HB og tage ønsker/spørgsmål fra udvalget 

med til behandling i HB 
c) være indsparker/motivator for udvalget, hvis det går lidt trægt med idéer til 

arrangementer 
 
Kursuskalender 
Den opdaterede kursuskalender kan altid ses på www.tl.dk/kurser - klik på 
landsdækkende udvalg/fagligt netværk. Denne kalender indeholder alle planlagte 
arrangementer for de landsdækkende udvalg samt fagtekniske arrangementer 
fra afdelingerne. Der vil ligeledes fortsat være annoncering af arrangementer og 
landsmøder i Teknikeren, ligesom der udsendes elektroniske nyhedsbreve ud til 
de forskellige brancher inkl. de studerende. 
 
Landsdækkende eller lokalt 
Er et arrangement bundet op på noget specielt i et lokalområde (fx et 
virksomhedsbesøg), skal arrangementet gennemføres i samarbejde med 
lokalafdelingen. Dette giver mest mening – både over for medlemmer, udvalg og 
afdeling. Afdelingen får bedre kontakt til udvalgsrepræsentanten og kan 
nemmere besvare henvendelse vedrørende arrangementet, når de har 
medejerskab til arrangementet. Afdelingen kender lokalområdet bedre end 
forbundskontoret og har måske endda kontaktperson o. lign. på virksomheden. 
  
Kan arrangementet holdes på et hvilket som helst afdelingskontor og ikke er 
bundet op på noget bestemt i et lokalområde, arrangeres det i samarbejde med 
forbundskontoret (fx Modeillustration, Brandfarlige væsker & gasser samt 
fyraftensmøde om ESD). Arrangementerne kan nemt kopieres til afholdes andre 
steder i landet, hvis der skulle være behov for det. 
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Landsmøder 
Der afholdes som hidtil landsmøde hvert andet år, undtaget herfra er 
Landinspektørbranchen, hvis årlige landsmøde er betalt via overenskomsten. 
Tekniske designere afholder ligeledes landsmøde hvert år (lige år vest for 
Lillebælt, ulige år øst for Lillebælt). De tekniske designere kan dog vælge at slå 
deres landsmøder sammen, og så kun afholde det hvert andet år. Det er helt op 
til udvalget at træffe den beslutning. Udvalgene kan overveje at afholde 
landsmøde af en dags varighed for at få flere med. Der udsendes hvert år en 
oversigt til udvalget over de økonomiske rammer for landsmødet. 
 
Lokal forankring – hvilken pulje penge er der tale om? 
Afdelinger får fortsat midler fra centralt hold til afholdelse af fagtekniske 
arrangementer. Det vil være denne pulje, som udvalgets lokale arrangementer 
skal hente midlerne i. Forbundet hjælper gerne med kontakt til afdelingen, hvis 
dette skulle være nødvendigt. 
 
Messer 
Ønsker et udvalg at deltage med en stand på en messe, skal aktiviteten afholdes 
i samarbejde med den lokale afdeling i det område, hvor messen afholdes. 
 
Ønsker et udvalg at arrangere en tur for medlemmerne til en messe, er dette et 
fagteknisk arrangement og der laves ansøgning på vanlig vis til 
forbundskontoret. 
 
Nystartede udvalg 
Nystartede udvalg kan få hjælp af forbundskontoret til at komme i gang. 
Samtidig kan de søge hjælp hos andre velfungerende udvalg, som vil hjælpe, så 
godt de kan. 
 
Skolebesøg 
Udvalgene kobles på skolebesøg, så vidt det er muligt både for at fortælle om 
den specifikke uddannelse, faget, branchen mv. - men også for at fortælle om 
udvalgets arrangementer m.m. 
 
Udvalgsmøder 
Udvalget får en økonomisk ramme på 7.500 kr. pr. år. Bliver der brug for mere, 
kan udvalget ansøge Forretningsudvalget om ekstra midler.  
 
Økonomi 
Hovedbestyrelsen sætter de økonomiske rammer for udvalgenes aktiviteter, 
herunder landsmøder, fagtekniske arrangementer samt udvalgsmøder. Dette 
gøres i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger. 
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