
 

 

 

 

Referat: 
 

Formanden Jonna Poulsen bød velkommen til de 10 fremmødte sygehjælpere. 

Der havde været udlevering af mødemateriale.  

Ved mødets start blev valgt: 
- En mødeleder: Jonna Poulsen 

- En ordstyrer: Marianne Hvass Mogensen 
- En referent: Annette Pedersen/Jonna Poulsen 

Marianne Hvass Mogensen gennemgik dagsorden, som var følgende 
 

1 Beretning/Orientering om faggruppens virke/v. Formand Jonna 
Poulsen 

2 Faggruppens økonomi. 
3 Indkomne forslag. 

4 Valg til Faggruppens bestyrelse i henhold til vedtægter – på valg 
er: 

a) 1. Suppleant for 1 år – På valg er Marianne Hvass 
Mogensen, ønsker genvalg 

5 Information og debat vedr. faglige og sociale møder og 

arrangementer. 
 Det lokale FOA blad 

 Aktiviteter 2013 
 Faggruppens økonomi/egenbetaling? 

 
6 Fri debat 

Birthe Runekær har bedt om ordet i forhold til Pen-Sam forhold. 
Tak for at jeg må bruge 5 minutter af jeres tid her på delmødet. 

Grunden til at jeg har bedt om jeres tid er at jeg jo er valgt delegeret i 
pensionskassen for sygehjælpere, beskæftigelsesvejledere, plejere og 

plejehjemsassistenter. Og selv om i bliver færre og færre sygehjælpere, er i 
dog den største gruppe, i denne pensionskasse. Der skal være 

generalforsamling d. 17.april i Nyborg, hvor der skal tages stilling til en 
eventuel fusion med pensionskassen for portører og pensionskassen for 

trafikfunktionærer og amtsvejmænd. Jeg har været til et for møde omkring 

denne eventuelle fusion i januar 2012, hvor der blev meldt ud, at det var en 
ren administrativ besparelse. 

Begrundelse: færre medlemmer i disse pensionskasser i fremtiden. I ved 
hvordan det er med egen faggruppe det samme gælder for de to andre 

pensionskasser. 
Det handler ikke om at penge skal lægges i en kasse ellers var det en klar 

fordel for os, da vi er en belastet gruppe, og dermed også har belastet 
pensionskassen rigtig flittigt. Det er portørerne der har pengene. Jeg har hørt 

bekymring om at portørerne så vil få for meget magt - til det kan jeg kun sige, 
at det jo så er vores egen skyld. 

Der vil forsat være de samme valgkredse som i dag hvor Bornholm har en 
valgkreds Bornholms Regionskommune og Christiansø 

Og lige nu har jeg bare brug for at høre jer, om I siger ok. Stem bare ja. 
Afstemning skete ved håndsoprækning. 

Delmøde i sygehjælpernes Faggruppe 
Torsdag d.11. april 2013 kl. 16.30 

Hotel Balka Strand 



Konklusion: Sygehjælperne stemte JA til fusion med pensionskassen for 

portører og pensionskassen for trafikfunktionærer og amtsvejmænd. 
 

Ad. 1. Beretning/orientering om faggruppens virke/Jonna Poulsen 
Bestyrelsesarbejde 

Der er afholdt 1 faggruppemøde, 1 delmøde før sektorgeneralforsamlingen og 
jeg som formand har været til 2 dages faggruppelandsmøde. 

1/3 2012 Delmøde/Sektorgeneralforsamling 2012 

15.-16. maj 2012 Faggruppelandsmøde (Formanden) 
1/11 2012 Faggruppemøde nr. 1 

 
Deltagelse i social – og sundhedssektorens bestyrelse: 

Orientering, inspiration og debattemaer: 
Januar 2012: Intet nyt. 

Februar 2012: Spørgeskema til kompetenceprofil samt delmøde forberedelse. 
Marts 2012: Liste over faggruppens bestyrelse og disses valgperioder. Se bilag 

vedlagt referatet. 
April 2012: Intet nyt. 

Maj 2012:  
Juni 2012: Birthe får bilag på papir og senere sendes på mail fra Jonna ang. 

Faggruppelandsmødet. 
August 2012: Lunden og Vibegård har ikke fået opslag til sygehjælpernes 

arrangement, men 16 tilmeldte, Fuglesang Haveparadis, Bryghuset til spisning. 

Megen snak om utryghed i ansættelse. Planlægger bestyrelsesmøde i august, 
uge 34 – opsamling om OK krav og kompetenceprofil. Julearrangement 23. 

november. 
September 2012: Intet nyt 

Oktober 2012: Intet nyt. 
November 2012: Kun afholdt et møde i år. Et maratonmøde , der er planlagt 

næste års møder og arrangementer og hvad der ellers skal afholdes af møder. 
Medlemsaktiviteter 

4 stk. (hvis vi tæller delmødet med) 
- Dato: 1/3 2012 Delmøde 2012 

- Dato: 7.6.2012 Forårsmedlemsarrangement/Snogebæk 
- Dato: 8.8.2012 ”Fuglesang” Haveparadis, fællesspisning/Bryghuset i 

Svaneke 
- Dato: 23.11.2012 Julemedlemsarrangement/Fabriksvej 1 Rønne. 

- 25 års Jubilarer 

3 stk. Vi siger tillykke til: 
Kirsten Lindholm Stenum, Helle Andersen, Mary Melmin Jensen 

Vi ønskede Gitte Holm tillykke med sit 25 års jubilæum som uddannet 
sygehjælper 11.april 2013, Gitte fik overrakt en apotekerkrukke fra Hjorths 

Keramik. 
Faglig synlighed 

I det lokale FOA blad har vi i 2012 haft 21 indslag fordelt på 12 sider. Vi har 
delt vore faglige tanker og forhåbentlig inspireret vore læsere, ikke kun her på 

Bornholm. Flere afdelinger i landet viser interesse og nysgerrighed for vores 
lokale blad på Bornholm.  

Overskrifterne har været: 
- Medlemsoversigt/statistik året 2012 

- Kommende aktiviteter i 2012 
- 25 års Jubilæumsliste 2012 

- Jubilæums Tradition i sygehjælpernes faggruppe FOA Bornholm 



- Sygehjælper Faggruppens bestyrelse 2012 

- Indbydelse: Forårsmedlemsarrangement (guidet tur i Snogebæk, 
orientering fra faggruppelandsmødet 2012) 

- Brev til sygehjælper kollegaerne (”orientering om sygehjælper 
faggruppens virke 2011 samt bestyrelsens arbejde i 2012) 

- Vores hjemmeside på FOA net. 
- Indbydelse: SommerMedlemsMøde (Fuglesans haveparadis – Svaneke) 

- En sommerhilsen ”Med fagligheden og hjertet i centrum-tør vi, hvor 

andre tier.” 
- Fra ide´ til handling/ Et spirende forår i Årsniche på Lunden. 

- Fuglesang Haveparadis (Tak Liselotte det var dejligt) 
- ”Du skal tro…” 

- Indbydelse: JuleMedlemsMøde 
- Sygehjælper – vær aktiv 2012 (arrangement 7.6 – orientering fra 

faggruppelandsmødet) 
- På landsplan: Antal aktive sygehjælpere 

- OK 2013 
- Julehilsen 

- 25 års jubilæumsliste 2013 
- Delmødet 2013 – Dagsorden 

- Kommende arrangementer 2013 
Hjemmeside på FOA net. 

Kunne blive bedre. Indbydelser lægges automatisk på FOA net lokalt, når jeg 

leverer til FOA bladet, det er næstformand i afdelingen Jens Knudsen som 
arbejder og er supporter på FOA net Bornholm 

Bestyrelsens arbejde i 2013. 
Vi vil fortsat arbejde videre med ”Cirkulære om uddannelse af sygehjælpere” 

og ”Sygehjælpernes faglige profil i sundhedsvæsenet”, sygehjælperens 
funktion beskrivelse, kompetence og ansvar. 

Omstilling – styring – arbejdstidsaftalen er nogle af emnerne i spil. Vi vil 
deltage i disse aktuelle debatter. 

Vi vil: Udvikling-synlighed-velfærdssamfund. 
Vi vil styrke fællesskabet i faggruppen, ved at blive inspireret og deltage i 

Faggruppelandsmødet 2013 for at kunne arrangere medlemsmøder med fagligt 
og socialt indhold. 

Jonna takkede for ordet. 
Beretning blev godkendt. 

Ad. 2 Faggruppens økonomi. 

Regnskab for 2012 blev grundigt gennemgået. Taget til efterretning. 
Faggruppens eget sideløbende regnskab blev gennemgået. Regnskabet blev 

taget til efterretning. 

 Årsregnskab Sygehjælpernes faggruppe  

 

1.1.2012 – 31.12.2012 

Resultatopgørelse  
Indtægter     2012 2011    

Kontingent  14.040 15.463    
Øvrige 

indtægter           0 0    
       

Indtægter i alt  14.040 15.463    

       

Faggruppemøder   1.087 3.014    

Medlemsaktiviteter  18.189 17.694    



Gaver og 

repræsentation    2.427 600    

Administration       670 763    

Udgift i alt  22.373 22.071    

       

Årets resultat  -8.333      

            -

6.608    

       

Egenkapital  
Saldo pr. 1.1.2011 36.220 42.828    

Årets resultat  -8.333 -6.608    

Egenkapital i 
alt 31.12.2012  27.887 36.220    

 
Ad. 3 Indkomne forslag. 

Ingen. 
Ad. 4 Valg til Faggruppen i henhold til vedtægter – på valg er: 

Afstemning sker ved håndsoprækning. 
a) 1. Suppleant for 1 år – Marianne Hvass Mogensen. 

Marianne Hvass Mogensen ønskede genvalg og blev valgt. 
Valgperiode 2013 for 1 år. 

 
Ad. 5 Information og debat vedr. faglige og sociale møder og emner. 

Jonna orienterede om Faggruppens traditionelle jubilæumsliste og krukke fra 

Hjorths Keramik. 
Aktivitetsåret 2012 blev gennemgået – taget til efterretning, ligeledes det 

kommende aktivitets år 2013 blev gennemgået, medlemmerne kom med flere 
gode forslag. 

Aktivitetskalender 2013. 
Forår: Lilli´s Glas – shelter på Arnager strand – Arnager Røgeri. 

Tema: Orientering fra Faggruppelandsmødet 2012 v/Jonna Poulsen  
 Sommer:  

Tirsdag d. 6.august 2013. Gåtur: I Tegn og omegn. Tid: kl. 16.00(egen 
guide: Aase Holm) 

Fællesspisning: Hotel Friheden. kl. 19.30. 
Menu: Sommer-Deal, velkomstdrink, 3 retters menu, frisk salatbuffet, 

kaffe & te. Pris: 195 kr. Egenbetaling: drikkelse. 
 Svartingedalen – Solnedgang v/Gines Minde Hasle. Egenbetaling: 

Medbragt madkurv. 

 Kræmmerhuset Kunsthåndværk – Pileflet – Keramik – Båndbroderi - 
Patchwork, Skarpeskadevej 6, Rønne, tlf. 56 99 94 33  

 November 2013: Traditionen tro. JuleMedlemsAktivitet på Fabriksvej 1, 
Rønne. 

Tema: Fagligt fra året 2013. 
Skal der fremover være en % del egenbetaling? 

Konklusion: Sygehjælperne stemte for at fremadrettet, vil drikkelse under 
medlemsarrangementerne være for egen regning. 

 
Medlemsoversigt/statistik 2013 blev grundigt gennemgået og tilrettet, 1. 

februar 2013 er der 74 aktive sygehjælpere i faggruppen, vi kan kun 
konstatere at medlemstal og indtægt er hurtig dalende. 

 



Problemstilling: Når et medlem bliver pensionist og udtræder af 

arbejdsmarkedet, har dette medlem mulighed for at blive medlem i E&P 
klubben. 

MEN hvis medlemmet fortsætter på arbejdsmarkedet, trækkes der ikke til 
faggruppen, medlemmet bliver registreret som pensionist! 

Konklusion: Bestyrelsen sætter det på Social- og Sundhedssektorens 
dagsorden og videre på Afdelings bestyrelsens dagsorden. 

- Hvordan det aktive medlem der er fyldt 65 år, fortsat kan forblive 

registreret i egen faggruppe samt betalingsform til egen faggruppe. 
- Faggruppe kontingent er 15 kr. pr. mdr. i alt pr. år – 180 kr. 

 
Det lokale FOA blads fremtid? 

Konklusion: Sygehjælperne vil bevare det lokale FOA blad i dets nuværende 

form og indhold.  
 

Ad. 6 Fri debat: 

Tiden var brugt og Marianne takkede for et engagerende møde. 


