
 

 

 
Sygehjælper Faggruppen 

Social- og Sundhedssektoren 

FOA Bornholm Afdeling. 

 

 

 

Forretningsorden for Sygehjælper Faggruppen. 
 

1. Gruppens navn. 

 

Sygehjælper faggruppen, Social- og sundhedssektoren, FOA Bornholms Afdeling. 

1. 2. Forretningsorden må ikke stride imod FOA Bornholm Afdelingens love. 

 

2. Formål. 

 

At faggruppen tilgodeser medlemmernes interesser, aktiviteter og nyhedsinformationer. 

Styrke det tværfaglige samarbejde og kollegiale sammenhold på institutioner, i hjemmeplejen og 

virksomheder, grupper og teams. 

2.2 At faggruppen er rådgivende overfor FOA Bornholm Afdelingens Social – og sundhedssektor. 

 

3. Gruppens medlemmer. 

 

Sygehjælpere organiseret i Fag Og Arbejde, FOA – Social- og Sundhedssektoren, FOA Bornholms 

afdeling. 

 

4. Højeste myndighed. 

 

Faggruppen afholder Årsmøder.  Enhver af årsmødets beslutninger er bindende for faggruppens 

medlemmer. 

Beslutninger må ikke stride imod FOA Bornholm Afdelingens love. 

4.2 Årsmøde afholdes hvert år. 

4.3 Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være tilsendt faggruppens udvalg senest 8 dage 

før årsmødets afholdelse. 

4.4 Faggruppens økonomi: Faggruppen kan selv fastsætte eget kontingent. 

På årsmødet orienterer faggruppens bestyrelse om faggruppens virke, samt anvendelse af 

faggruppens økonomiske midler i det forløbne år. 

4.5 På årsmødet vælges repræsentanter til faggruppens bestyrelse, der varetager faggruppens 

interesser. 

Valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal. 
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5. Valg af Faggruppens bestyrelse. 

 

Faggruppens bestyrelse består af 1 formand, bestyrelsesrepræsentanter samt 1 suppleant. 

5.2 Alle ordinære valgperioder er 4 årige. 

1 suppleant vælges for 2 år. 

Formand for faggruppens bestyrelse er som hovedregel, faggruppens repræsentant i 

sektorbestyrelsen, indstilles i ulige år. 

5.3 Formanden i Sygehjælper faggruppes bestyrelse deltager i forbundets faggruppelandsmøder for 

Social – og Sundhedssektor. 

5.4 Sygehjælper faggruppens bestyrelse konstituerer sig selv med hensyn til suppleant til 

faggruppelandsmøder, sektorbestyrelse og sekretærpost. 

Faggruppens bestyrelse afholder møder efter behov. 

 

6. Referat. 

 

På årsmødet føres protokol over de på mødet vedtagne beslutninger. 

6.2 Der føres referat af alle bestyrelsesmøder. Referater udsendes på mail til bestyrelse, suppleant 

og social- og sundhedssektoren FOA Bornholms Afdeling. 

 

7. Opløsning af faggruppen. 

 

Faggruppen kan kun opløses når mindst 2/3 af de fremmødte, på et dertil indkaldt møde stemmer 

derfor. 

 

Vedtaget på Sygehjælpernes årsmøde den 27.maj 2014. 

Tilrettet efter Afdelingens love vedtaget den 24.april 2013 

Tilrettet efter Social- og sundhedssektorens forretningsorden den 16. april 2014.       

 

 

 

 

 

Jonna Poulsen      

Formand    
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