
Forretningsorden  for  Social- og sundhedssektorens bestyrelse. 
 
1. Sektorens navn: 

1.1. Social-og sundhedssektoren, FOA Bornholms afdeling 

1.2. Beslutninger må ikke stride imod FOA Bornholm afdelingens love. 

2.  Sektorens arbejdsopgaver/grundlag: 

2.1. Sektorens arbejdsopgaver -/grundlag samt kompetence er ud fra de i FOA Bornholms afdelings 

love § 8 udstukne retningslinier. 

3. Sektorbestyrelsesmøder. 

Møderne afholdes som fyraftens møder. Kl. 16.00 -. Der planlægges mødedatoer 1 x årligt. Heraf et 

heldagsmøde. 

Indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder kan ske, når formand eller mindst 4 

bestyrelsesmedlemmer skønner dette er nødvendigt. 

Valgte suppleanter samt elevrepræsentant, indkaldes til alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

Ved et bestyrelsesmedlems frafald til et møde, deltager suppleanten som ordinært medlem i mødet. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved udsendelse af dagsorden, der skal være bestyrelsen i hænde 

senest 5 dage før mødet, på mail. 

Punkter til dagsorden skal være sektoren i hænde senest 10 dage før bestyrelsesmødet. 

Dagsorden opdeles i 3 afsnit: 

 A. – Beslutning: 

 Under dette afsnit behandles motiverede forslag – det kan være et punkt under debat, fra foregående 

bestyrelsesmøde. 

 Faste punkter herunder er:  - Godkendelse af referat 

            - Bevillinger 

    - Sektorens regnskab – (januar - april – juli – oktober)  

 B. – Efterretning: 

 Under efterretning er følgende faste punkter: 

    - Orientering lokalt / centralt / afdeling. 

    - faggruppernes regnskab- (januar – april – juli – oktober) 

    - Uddannelsesområdet. 

   - Orientering fra arbejdsområderne. 

    - Orientering fra faggrupperne 

- Orientering fra udvalg. 

- Nyheder, pjecer. 

       

 C. – Debat: 

 Emner til dette punkt kan være: 

    - Forslag til senere beslutningspunkter  

- Holdningsemner af faglig uddannelsesmæssig-/politisk 

eller organisatorisk karakter m.m. 

 

 Ved indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder bortfalder kravet om, at dagsorden skal være 

bestyrelsesmedlemmer i hænde senest 5 dage før mødet – dog skal en motiveret dagsorden 

forelægges på mødet. 

 

 Formanden leder møderne. – I formandens fravær ledes møderne af næstformanden. 

 Posten som ordstyrer går på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne. 

 Bestyrelsen bør tilstræbe enighed. – Ved afstemning afgøres sagen ved flertalsbeslutninger. 



 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

 

 Der føres referat af alle bestyrelsesmøder. – Referatet journaliseres i 360. 

 Referent erhvervet går på skift blandt bestyrelsens repræsentanter. 

 Referenten fører konklusionsreferat af bestyrelsens handlinger, med en kort angivelse af sagen samt 

hvad der er besluttet. 

 Referaterne udsendes på mail, til bestyrelse, suppleanter samt FOA-afdelingen. 

 Medlemmer kan ved henvendelse til sektorformanden få tilsendt referatet på mail. 

 

 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg – herunder også (deltagelse i) faste udvalg – til behandling af 

bestemte opgaver. 

(Valg af delegerede og suppleanter til sektorårsmøder foretages af sektorbestyrelsen.) 

Udvalgene skal holde bestyrelsen orienteret om deres arbejde. 

 

4. Sektorens medlemmer: 

4.1. Henvisning til FOA Bornholm afdelingens love § 8 

5. Generalforsamling: 
5.1. Henvisning til FOA Bornholm afdelingens love § 8 stk. 7, 8, 9, 10, 11 og 12. 

6. Sektorens økonomi: 

6.1 Henvisning til FOA Bornholm afdelingens love § 8 stk. 3, og 4. 

7. Valg af sektorbestyrelse: 

7.1. Henvisning til FOA Bornholm afdelingens love § 8 stk. 6, 7 og § 20. 

Bestyrelsen består af: 1 Sektorformand, 1 Sektornæstformand, bestyrelsesrepræsentanter 

Bestyrelsessuppleanter og 1 tilforordnet elevrepræsentant. 

8. Faggrupper: 

8.1. Under sektoren kan der dannes faggrupper. Faggrupperne har kompetence til at træffe  

beslutning om forhold, der alene angår den enkelte faggruppe.  

Beslutninger må ikke stride imod FOA Bornholm afdelingens love. Hver faggruppe ledes af 5-10 

medlemmer. 

8.2. Faggrupperne er selv ansvarlige for afholdelse af møder og valg. 

Formand for faggruppens bestyrelse er som hovedregel, faggruppens repræsentant i 

sektorbestyrelsen. 

8.3 Faggruppelandsmøde. 

Henvisning til Forbunds Love § 11 stk.3,4, 5, og 6. 

 

 

Vedtaget af Social- og sundhedssektorens bestyrelse den 16.april 2014  
 


