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■ Ny formand og næstformand i FOA Århus

Det gik helt som forventet, da medlemmerne valgte Inge Jensen Pedersen
og Mette Fuglsig Schjødt som ny formand og næstformand på FOA Århus
ekstraordinære generalforsamling. I alt havde 110 på forhånd meldt sig til
den ekstraordinære generalforsamling, men 139 medlemmer mødte frem, og
der var fyldt op i salen. Formaliteterne blev hurtigt overstået, og så var det
tid til selve valget, der også var en formalitet, da der kun var en kandidat til
hver post. Inge Jensen Pedersen og Mette Fuglsig Schjødt blev formelt valgt
til henholdsvis formand og næstformand hos FOA Århus, og de fik masser af klapsalver.

■ Ny formand for Pædagogisk Sektor

Omkring 80 medlemmer var mødt op, da Pædagogisk Sektor i FOA Århus
1. september 2016 valgte ny formand. Knap 100 medlemmer havde forinden
benyttet muligheden for at brevstemme.
Jack Hougård Kristensen, FTR for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere fik i alt 132 stemmer og blev valgt som ny sektorformand, mens
Helle Elmstrøm Jensen, sektornæstformand og dagplejer fik 45 stemmer.

■ Overvejer du at forlade arbejdsmarkedet?

De fleste FOA-medlemmers pensionsselskab, PenSam, holder 15. september 2016
et seniormøde i FOA Århus. Deltagerne kan blandt andet høre om deres PenSampension og om folkepension, ATP og efterløn. PenSam gennemgår de forskellige
muligheder, så mødedeltagerne får et godt overblik, som de kan bruge, uanset
om de vil på pension snart eller har tænkt sig at arbejde nogle år endnu. PenSam
holder seniormøde i FOA Århus lokaler d. 15. september 2015 fra kl. 17 til 20.
PenSam byder på en let anretning, og det er gratis for PenSam-kunder at deltage i
mødet – evt. med ledsager.

■ Sig du kan lide os – på Facebook

FOA Århus har fået en Facebook-side, og da det er en organisationsside, så
kan du ikke blive venner med FOA Århus. Men hvis du synes godt om siden,
så får du besked, når der kommer nyt indhold på, ligesom det sker, når dine
Facebook-venner lægger noget nyt på deres sider.
Så giv FOA Århus Facebook-side et ”synes godt om”, hvis du gerne vil have
nyt fra din fagforening via Facebook.
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