
Social- og Sundhedssektoren FOA Bornholm, Generalforsamling. 
Torsdag d. 27. april 2017, kl. 19.00 Green Solution House, Rønne 

Birthe byder velkommen 

Fællessang: Noget om helte 

Lars kommet og synger nogle revy/Bornholmske sange 

Referat: 

1. Valg af dhigent 

Jens Knudsen 

2. Godkendelse af forretningsorden 

Godkendt 

3. Valg af referenter og stemmetællere 

Referenter: 

Lissi Egeberg og Laila Modin Sommer 

Stemmetællere: 

John Singleton, Bente Fehderau, Ruth Kofoed, Lene Holm Nielsen, Jane Pihl, Tina 
Agger Nielsen. 

4. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

5. Skriftlig / mundtlig beretning 

Bestyrelsens beretning v. formand 

Skiiftlig beretning udleveret før generalforsamlingen og mundtlig beretning udført. 

Forandringer - Arbejde tværfagligt - Arbejdsmiljø - Efter- / videreuddannelse / -
Ytringsfrihed - Mangel på medaihejdere - Dokumentation - OK 18 og 
aihejdstidsaftale - Sammenhold. 

Åbnet for debat og kommentarer til både den skriftlige samt den mundtlige 
beretning: 

En stor tak for alt det du har gjort f.eks. at fa akademiuddannelsen op og stå. 



Keld Blom; AMA - nu 2 Social- og Sundhedsassistenter på arbejde på skift nu, for at 
hjælpe dem i gang. Foreløbig for 5 uger. 

Central arbejdstidsaftale?: 

Er nødt til at være der, ellers kan arbejdsgiverne skalte og valte med os, som de vil. 

Svære problematikker når man bliver spui-gt - vil også gerne være kollegial og få 
buset til at køre. 

Bedre den er central - føler sig ikke presset, tænke på sig selv 

Bedre kunne stå sammen ved en fælles 

Det er ikke vores problem de ikke kan planlægge bemanding bedre. 

Bred enigbed om at vi skal have en central aftale. Opfordre kollegaer, busk at skrive 
på, når I er der længere. Husk at sige fra, med det samme. 

Vigtigt der er de regler til at beskytte os. 

Beretning godkendt 

Kort beretning fra faggrupperne: 

Social og Sundheds Assistenterne: Dorthe Leah Pedersen 

Haft et godt delmøde. Haft debat vedr. 2 fra faggmppen stiller op til formand. Tak til 
alle for et rigtig godt delmøde med 

Soeial og Sundheds hjælperne: Vibeke Kaas 

Godt delmøde, nye valgt ind, snak om arrangementerne der bar været. 25 års 
jubilæum august 2017, for de første der blev uddannet social- og Sundhedshjælper. 

Sygehjælper: Jonna Poulsen 

Godt delmøde, genvalgt. Faglig kompetence profil i BRK ikke eksisterende. Bliver 
ofte sidestillet med Social og Sundbedsbjælpeme. Dette vil vi gerne have ændret, så 
derfor laver vi en ad hoc gioippe som udarbejder et nyt materiale også med hjælp fra 
det øvrige land via faggruppelandsmødet. Derefter gå i dialog med BRK sammen 
med FOA lokalt. Kompetence profiler info. Står på hjemmeside. 

Portørerne: Henrik Christensen 

Har ikke haft delmøde i dag, der er kun portører på Bornholms Hospital. Gruppen 
bar møde hver torsdag. Fået ny chef sammenlagt med rengøringen. Det kan være 
udfordrende. Vil gerne stå stille indimellem, men det kan ikke lade sig gøre med 
denne udvikling. Arbejder med 3 emner 

l)Lidt mere synlige i akutmodtagelsen 2) vil gerne uddannes til fast vagt 
3)Hjerteteamet skal opkvalificeres, vil gerne have deres egen lukas pga. kun 1 på 
arbejde om natten og umuligt at bolde til at give bjertemassage alene 

Nogle ældre kollegaer valgt at stoppe, derfor søger de nu portører, er derfor lige pt. i 
underskud. 2 nye chefer nu "ventet og velkommen". Med i div. ombygning med 
mere. 

122 stemmeberettigede - vigtigt at melde ud hvis man går 



6. Regnskab 

Til orientering v. formand Birthe Runekær 

Regnskab udleveret som folder. Birthe gennemgår kort demdfira. 

Forslag om at sætte kontingent ned: 

Obs det skal besluttes på sektorgeneralforsamling, men vil blive svært at blive enige, 
eftersom nogle faggrupper ikke har stor formue. 

Men man har lov til at indsende forslag, til næste generalforsamling i 2019. 

Regnskabet er taget til efterretning. 

7. Indkomne forslag 

Ingen indkomne 

Lodtrækning blandt de udleverede kuponer. Præmier: 

Paraplyer, Big shopper. Badehåndklæder. Pengepung 

8. Valg til sektorbestvrelsen i henhold til vedtægter 

120 stemmeberettigede 

a) Foimand for 2 år(Birthe Runekær fratræder d. 9/9 2017) 

Kandidaters præsentationsrunde udført efter alfabetisk rækkefølge efterfulgt af 
spørgerunde fra plenum. 

Lone Christoffersen stiller, for Dorthe på vegne af bestyrelsen. 

Uta Wagner stiller, for Anne ud fra egne erfaringer. 

Anne Jensen: 25 stemmer 

Dorthe L. Pedersen: 93 stemmer 

2 blanke 

Dorthe L. Pedersen valgt tiltræder 10.september 2017 som formand. Inden er 
Dorthe valgt faglig seki-etær. På et tidspunkt, vil Birthe give fuldmagt til, at 
Dorthe påtager sig hvervet. 

b) Næstformand for 4 år(Jonna Poulsen ønsker at fratræde) 

Gitte Holm Nielsen stiller op. Valgt. 

c) Best. Medlem for 4 åi-(Lissi Egeberg modtager genvalg) 

Lissi Egeberg genvalgt 

d) Bestyrelses medlem for 4 år(ny) 

117 stemmeberettigede 



Jannike Steinlein: 57 stemmer 

Annette Sørensen: 54 stemmer 

6 blanke 

Jannike Steinlein valgt 

e) 1. suppl. til bestyrelsen for 2 år 

Lone Christoffersen valgt 

f) 2. suppl. til bestyrelsen for 2 år 

Annette Sørensen valgt 

9. Forslag af delegerede og suppleant til sektorårsmøde, central sektor: 

Bestyrelsen indstiller: næstformand og suppleant Henrik Christensen. 

Ingen andre forslag fra forsamlingen. 

Sektorformand er født delegeret. 

Taget til efterretning. 

10. Eventuelt 

- Forslag om en bedre mere fyldestgørende kalender - København, én med spiral 

Tove FTR på Hospitalet: Tak for rigtigt godt samarbejde til Birthe og glæder sig til 
fremtidigt arbejde med Dorthe 

Henrik: stor tak til Jonna for arbejdet som næstformand. 

Birthe orienterer: 

- Bornholms bedste kollega arrangement 1. juni 2016 

- OBS giv e-mail til FOA-Bomholm, hvis du gerne vil have info om an-angementer 
m.m. 

Tak til den gamle bestyrelse 

Præsentation af bestyrelsen 2017 udført + nævnt elevrepræsentant Phillip Scheel 

Er blevet lovet en reception, så får mere lejlighed til at sige tak. 

Tak til de 2 kandidater for at have stillet op og overrakt blomst. 1 er begge to dygtige 
og engagerede piger. 

Tak til referenter og stemmetællere. 



Tak til Jens 

Tak til alle i forsamlingen, for de mange oplevelser vi har haft sammen, uden jer 
kunne jeg ikke have fungeret. Håber I giver den nye sektorfoimand samme 
opbakning som jeg har fået. 

Afsluttet med fælles sang "De nære ting". 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21.55 

Referent Lissi Egeberg 

Referent Laila Sommer c>r/]\/vi 

Dirigent Jens O Kmudsen 


