
FORSLAG 
 

Forslag til ændring af lovene: 

 

Lovenes § 5, stk. 8 ændres fra: 

Alle medlemmer er adgangsberettigede og har tale- og stemmeret.  

Alle medlemmer er valgbare, medmindre de er gået på pension eller efterløn. Efterlønsmodtagere og 

pensionister er valgbare til ikke-lønnede tillidshverv i afdelingen. 

Valgte lønnede skal afgå ved udgangen af den måned, hvor folkepensionsalderen indtræder. 

Genvalg kan finde sted, men ingen kan nyopstille til lønnede tillidshverv efter at være fyldt 60 år. 

Til: 

Alle medlemmer er valgbare og har stemmeret, indtil de ophører i beskæftigelse og fuldt ud overgår til en 

offentlig pension. 

Valgte lønnede skal afgå ved udgangen af den måned, hvor folkepensionsalderen indtræder. 

Begrundelse: 

Forbundets formulering i deres love er gældende for afdelingerne under alle omstændigheder, så vi kan lige 

så godt rette det til. 

 

Lovenes § 5, stk. 2, afsnit 3 ændres fra: 

Indvarslingen af generalforsamlingen skal ske ved annoncering i FOA 1s medlemsblad. 

Til: 

Indvarslingen af generalforsamlingen kan ske ved annoncering i FOA 1s medlemsblad. 

Begrundelse: 

Vi ved ikke hvor længe, vi kan udsende bladet med et tidsinterval, så det er muligt at indvarsle 

generalforsamlingen på denne måde. Ved at ændre det fra skal til kan, er vi på forkant med udviklingen. 

Lovenes § 5, stk. 2 afsnit 4 ændres fra: 

Repræsentantskabet udarbejder til hver ordinær generalforsamling en skriftlig beretning over afdelingens 

aktiviteter i generalforsamlingsperioden. Beretningen lægges på FOA 1s hjemmeside senest 28 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Uddrag af beretningen bringes i FOA 1s medlemsblad, hvoraf det skal 

fremgå, at hele beretningen kan rekvireres i FOA 1. 

Til: 



Repræsentantskabet udarbejder til hver ordinær generalforsamling en skriftlig beretning over afdelingens 

aktiviteter i generalforsamlingsperioden. Beretningen lægges på FOA 1s hjemmeside senest 28 dage før 

generalforsamlingens afholdelse. Uddrag af beretningen kan bringes i FOA 1s medlemsblad, hvoraf det så 

skal fremgå, at hele beretningen kan rekvireres i FOA 1. 

Begrundelse: 

Vi ved ikke hvor længe, vi kan udsende bladet med et tidsinterval, så det er muligt at bringe uddrag af 

beretningen på denne måde. Ved at ændre det fra at beretningen skal til at beretningen kan bringes i 

uddrag i medlemsbladet, er vi på forkant med udviklingen. 

 

Forslag vedrørende kontingent: 

1. Kontingentet stiger med 7,5 kr. pr 1. januar 2020 for et fuldtidsmedlemskab. 

Et fuldtidsmedlemsskab af FOA 1 stiger dermed fra 232,50 kr pr måned til 240,00 kr. 

Et deltidsmedlemskab og et efterlønsmedlemskab stiger dermed fra 174,50 kr pr måned til 180,00 kr. 

Begrundelse: 

Stigningen opvejer langt fra hele budgetunderskuddet i 2020, men repræsentantskabet vil med 

medlemsorganiseringstiltag forsøge yderligere at minimere underskuddet. En eventuel rest må tages fra 

formuen. 

 

2. Kontingentet reguleres fra 1/1 2021 og i årene fremover med pris- og lønudviklingen i Danmark. 

Kontingentet reguleres forholdsvist (80%) med lønudviklingen i kommuner i perioden 2. kvartal året før til 

2. kvartal indeværende år. 

Kontingentet reguleres forholdsvist (20%) med prisudviklingen (forbrugerprisindeks i alt) i perioden august 

året før til august indeværende år. 

Den forholdsvise fordeling på løn/priser skyldes, at FOA 1s budget for ca. 80% vedkommende består af 

lønudgifter og for ca. 20% består af varer/tjenesteydelser. 

Valget af beregningstidspunkter er valgt ud fra en mulig opgørelse i forhold til budgetlægningen i FOA 1. 

Beregninger for de sidste 3 år viser, at kontingentet med ovenstående ordning ville være reguleret med 

2,30% (kr. 5,35) i 2018, med 0,28% (kr. 0,67) i 2019 og 2,56% (kr. 6,11) i 2020. 

Begrundelse: 

Såvel medlemmernes som de valgte og ansatte i FOA 1s lønninger reguleres årligt i henhold til 

overenskomsterne. Samtidig reguleres priser på varer og tjenesteydelser løbende. 

Hvis FOA 1 ikke løbende regulerer kontingentet modsvarende pris- og lønudviklingen, vil der jævnligt opstå 

større huller i budgettet, og større kontingenthop må foretages. 

 


