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Tidspunkt

1. Velkomst (KPP)
Ken Petersson bød velkommen
2. Ændring af forretningsorden (CW)
Sagsfremstilling:

Det fremgår af repræsentantskabets forretningsorden vedrørende
økonomiske forhold:
§5
Den økonomiansvarlige giver ved hvert ordinært møde en oversigt over
afdelingens økonomi.
stk. 2.
Repræsentantskabet drøfter efterfølgende års budget på et
repræsentantskabsseminar i september.
Budgettet vedtages på repræsentantskabsseminaret eller senest på
repræsentantskabsmødet senere i september.

Det fremgår også vedrørende afholdelse af møder
§1
Repræsentantskabet afholder ordinært møde i månederne marts, juni,
september og december.
Mødeplan lægges for et år ad gangen.

Det er ikke hensigtsmæssigt, at faglig sekretær med økonomiansvar skal
fremlægge økonomioversigt på mødet i marts, eftersom årsregnskabet for
året før ikke er færdiggjort. Derfor er bogføring for årets første måneder
heller ikke påbegyndt

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller, at
Forretningsordenen § 5, stk. 1 ændres til:
Den øknomiansvarlige giver ved hvert møde en oversigt over afdelingens
økonomi – undtaget er mødet i marts måned.

Beslutning:

Godkendt

3. Strukturelle overvejelser (KPP)
Punktet udskudt til næste
gang:
Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet har behandlet punktet på repræsentantskabets
seminar i september 08 og på repræsentantskabsmøderne i september og
december 08.
På mødet i december blev det besluttet at indkalde deltagerne fra den
tidligere nedsatte arbejdsgruppe om FOA 1’s fremtid til at deltage i
repræsentantskabets debat.
Deltagerne er indkaldt til dette møde.
Repræsentantskabet nikkede endvidere til en foreløbig køreplan som

skulle indeholde 3 temadebatter på de næste 3 repræsentantskabsmøder,
samt bruge en del af repræsentantskabets seminar 09 til samme emne,
eventuelt med en ekstern oplægsholder.
De 3 temaer er:
FOA’s Strukturelle Danmarkskort – Hvordan er FOA skruet
sammen organisatorisk
FOA’s interne arbejdsdeling – forbund afdelinger sektorer
arbejdspladsrepræsentanter
Hvad er problemet? – nærmere kig på de problemstillinger som
er opstillet, finde forskellige løsningsforslag
Arbejdsgruppen har ikke været samlet siden repræsentantskabsmødet i
december.
På dagens møde gennemgås FOA’s strukturelle danmarkskort.

Indstilling:
Beslutning:

Kontingsatser mm
TF
SOSU
LFS
PMF 1
PMF 4
PMF Syd
KLS

Bilag:
Afdelingerne i FOA

Repræsentantskabet orienteres om FOA’s danmarkskort

FOA 1 arbejder med:
Fortløbende papir, hvor alle bilag samles (KPP)
Diagrammer over Strukturen i FOA/FOA 1
(vedhæftes referatet) (CW/KPP)
Finder kontingentsatserne fra FOA-afdelinger i
København inden næste møde (CW)
Antal valgte og ansatte i samme afdelinger (CW)
Kontingent Ansatte
281,50 kr
1

Valgte
5

Omsætning
3,3 mill

233,50 kr

3

3,2 mill

1 (25 t)

I henhold til forbundets love er det afdelingerne der er medlem af forbundet og medlemerne er medlem af
afdelingerne. Afdelingerne er dermed det helt centrale omdrejningspunkt i forbundets struktur.
Der er i forbundet:
21 afdelinger i Jylland
4 afdelinger på Fyn
8 afdelinger på sjælland og ørerne
11 afdelinger i Hovedstadsregionen
Forbundet består altså af 4 sektorer og 44 afdelinger (206.000 medlemmer)

De 11 afdelinger i Region Hovedstaden har nedenstående hovedtal.

Afdeling

Organiserer

Organiserer i:

FOA 1

I kender dem!

København, Frederiksberg,
Albertslund, Ballerup, Brøndby,
Dragør, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre,

5.299 alt i alt - 4.226
Erhvervsaktive

Tårnby, Vallensbæk, Region
Hovedstaden
FOA KLS

Køkken,
rengøringspersonale

København, Frederiksberg,
Albertslund, Ballerup, Brøndby,
Dragør, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre,
Tårnby, Vallensbæk, Region
Hovedstaden

Social- og
Sundhedspersonale

København, Frederiksberg,
Albertslund, Ballerup, Brøndby,
Dragør, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre,
Tårnby, Vallensbæk, Region
Hovedstaden

10.081 alt i alt – 9.453

Pædagogisk personale, dog
ikke pædagogmedhjælpere i
nedenstående ”PMF”
kommuner

København, Frederiksberg,
Albertslund, Ballerup, Brøndby,
Dragør, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Glostrup, Herlev,
Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj,
Lyngby-Taarbæk, Rødovre,
Tårnby, Vallensbæk

PMF afd. 1

Pædagogmedhjælpere

Ballerup, Furesø, Gentofte,
Gladsaxe, Herlev, LyngbyTårbæk

Pædagogmedhjælpere

Albertslund, Høje-Tåstrup, Ishøj,
Vallensbæk

Pædagogmedhjælpere

Glostrup, Rødovre, Brøndby,
Hvidovre, Tårnby, Dragør

Buschauffører

Enkelte garageanlæg hos Arriva

Alle FOA grupper

Allerød, Fredensborg, Helsingør,
Hillerød, Hørsholm, Rudersdal,
Gribskov, Region Hovedstaden

Alle FOA grupper

Frederikssund, FrederiksværkHundested, Egedal, Region
Hovedstaden

Alle FOA grupper

Bornholms regionskommune,
Christiansø, Region

5.663 alt i alt - 4.397

FOA SOSU
17.370 alt i alt – 14.922

FOA LFS

1.266 alt i alt – 1.159
PMF afd. 4
911 alt i alt - 818
FOA/PMF kbh. syd
1.255 alt i alt – 1.159
FOA TF
1.226 alt i alt - 953
FOA Nordsjælland
6.805 alt i alt – 5.637
FOA Frederikssund
3.049 alt i alt – 2.555
FOA Bornholm

2.118 alt i alt – 1.657

Hovedstaden

I alt har afdelingerne i Region Hovedstaden 55.043 medlemmer eller 46.946 erhversaktive medlemmer

De 11 afdelinger repræsenteres af 11 repræsentanter i hovedbestyrelsen, en repræsentant fra hver afdeling.

Lidt sammenligning
3F består af 6 grupper og 76 afdelinger (380.000)
HK består af 4 sektorer og 7 afdelinger, plus 2 brancheafdelinger (post og jernbane) (363.000)
NNF består af 8 afdelinger (30.000)
Dansk Metal har 5 afdelinger, samt en brancheafdeling (søfart) (139.000)
SL består af 10 kredse (34.000)
DSR består af 5 kredse (75.000)
BUPL består af 12 afdelinger (54.000)

4. Årsregnskab 2008 (JH)
Sagsfremstilling:

Udkast til årsregnskab er vedlagt, og indstilles til godkendelse.
Endvidere er balance pr. 31. december 2008 – udskrevet den 13. maj 2009
– vedlagt som bilag.
I forhold til sidste årsregnskab er der sket den ændring, at OAAs andel af
henholdsvis administration og ejendom er flyttet til særlige konti – i
lighed med proceduren i budgettet. Dette gør en sammenligning af budget
og regnskab mere overskuelig. Til gengæld gør det en sammenligning af
de enkelte poster i regnskabet i forhold til året før sværere i netop dette
årsregnskab.
Ledelsesberetning (side 7):
Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at resultatet udviser et overskud
på 571 tusinde.
Overskuddet foreslås overført til egenkapitalen. Formuen (egenkapitalen
fratrukket fonde) udgør nu kr. 2 millioner og 321 tusinde.
Endvidere fremgår det, at der i 2008 har været en samlet
medlemstilbagegang på 2,56 %.
Resultatopgørelse (side 10):
Kontingentindtægter er 109 tusinde (1,2 %) højere end i 2007. Når
kontingentindtægterne er højere på trods af en medlemstilbagegang,
skyldes det, at en stor del af medlemsfremgangen i 2007 skete sidst på
året, og at medlemmerne efterfølgende er ”sivet” langsomt ud igen.
Uddannelsesmidler m.v. er steget med 213 tusinde, hvilket blandt andet
skyldes, at der i 2008 blev ”solgt” kurser for 182 tusinde. Endvidere er
der afsat færre uforbrugte midler til eventuel returnering til forbundet.
Lønninger, pensioner m.v. er faldet med 1 million og 30 tusinde i
forhold til 2007. Dette skyldes især:

At der i 2007 blev udbetalt fratrædelsesgodtgørelse og feriepenge til
fratrådte medarbejdere på 687 tusinde
Ubesatte stillinger
Øget branchebetaling (PMF S)
Møde- og uddannelsesaktiviteter er steget 440 tusinde, hvilket blandt
andet skyldes afholdelse af Midtvejskursus (ikke afholdt i 2007) samt
OK-08 aktiviteter for 278 tusinde.
Information er faldet 50 tusinde, hvilket blandt andet skyldes mindre
omkostninger til medlemskalendere, samt at der ikke er opkrævet for 6
numre af medlemsbladet i 2008.
Administration er steget 100 tusinde, hvilket især skyldes en ny post
”Lønandel regionssamarbejdet” på 102 tusinde.
Kontingenter, tilskud gaver m.v. er steget 43 tusinde. Dette skyldes især
en stigning i klubtilskud og hensættelse til Bistandsfonden – som hænger
sammen med de øgede kontingentindtægter.
Ejendom er faldet 329 tusinde. Dette skyldes især øgede lejeindtægter
(PMF S).
Der skal for 2008 betales skat af ejendommens drift, hvilket særligt
hænger sammen med, at FOA 1 modtager flere lejeindtægter (PMF S).
Der foreslås 76 tusinde overført fra afdelingens fonde, nemlig fra
Lederfonden. Dette beløb dækker ledermedlemmers deltagelse i
Midtvejskursus.
Revisionspåtegning (side 6):
Den statsautoriserede revisor har godkendt årsregnskabet, men har endnu
ikke udfærdiget endelig tekst og underskrevet årsrapporten. Teksten i
årsrapporten er derfor fra sidste årsrapport.
Endelig tekst og underskrift forventes at foreligge ved
repræsentantskabsmødet.
Årsrapportens godkendelse (side 4):
Bilagskontrollanterne har i protokollen skrevet:
”22/8-08. Har dags dato gennemgået bilag for perioden 1/1 – 31/7 08.”
”13/2-09. Har dags dato gennemset bilag for 1/8 – 31/12 08. Alt i orden.
Jørgen Nydal og Kjeld Klysner.

Indstilling:

Den økonomiansvarlige indstiller:
At repræsentantskabet godkender og underskriver årsrapporten

Beslutning:

Godkendt enstemmigt

5. Medlemsundersøgelse (CW)
Sagsfremstilling:

Det er tidligere aftalt, at FOA 1 skal udsende spørgeskemaundersøgelse.

Spørgeskema er udfærdiget sammen med ekstern konsulent Rene Sundahl
– skaffet via forbundet, som dog inden udsendelse er ophørt i sit firma.
Derfor er vi blevet koblet på et par nye konsulenter, hvor der desværre
ikke har været mulighed for at finpudse de sidste aftaler.

Spørgeskema er aftalt udsendt til TR, som bruges som kontrolgruppe, da
TR’s oplevelser af lokal løn kan være forskellig fra medlemmernes.

Indstilling:

Tages til efterretning
Skema færdiggøres og udsendes til medlememrne, når de sidste
hængepartier er løst

Beslutning:

6. Generalforsamlingsforberedelse (JH)
Sagsfremstilling:

Afdelingens næste ordinære generalforsamling afholdes onsdag den 25.
november 2009 kl. 17.00 i FOA 1´s mødesal.
Som tidligere år er der udarbejdet en tidsplan for forberedelsen af
generalforsamlingen. Tidsplanen indeholder repræsentantskabets arbejde
med planlægningen samt de af lovene fastsatte tidsfrister m.v. Tidsplanen
er vedlagt som bilag.
Ifølge tidsplanen skal repræsentantskabet på dette møde drøfte følgende:
Godkendelse af tidsplan for forberedelse af generalforsamling
Generalforsamlingens form
Generalforsamlingens dagsorden
Eventuelle forslag til generalforsamlingen fra repræsentantskabet
Årsrapport (behandles under særskilt punkt)
Skriftlig beretning, udvidet disposition

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet godkender tidsplan for forberedelse af ordinær
generalforsamling
at repræsentantskabet drøfter generalforsamlingens form
at repræsentantskabet drøfter generalforsamlingens dagsorden
at repræsentantskabet drøfter eventuelle forslag til generalforsamlingen
fra repræsentantskabet
at repræsentantskabet bemyndiger politisk ledelse at udarbejde
disposition for den skriftlige beretning

Beslutning:

Indstilling godkendt
Dog skal der huskes sang

Bilag:

1. Tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

7. Branche 2 (KPP)
Sagsfremstilling:

Som bekendt har FOA 1 opsagt den samarbejdsaftale som vi har haft med
Brandfolkenes Organisation tidligere.
Aftalen er opsagt til udløb 1. juli.
FOA 1 har hele tiden forfulgt den mulighed at få hele BO til at følge
mellemlederne over i FOA 1.
Det kan dog siges på nuværende tidspunkt, at det nok ikke på noget
tidspunkt har været en mulighed som BO har taget seriøst.
De har i hvert fald længe snakket med 3F om en overflytning til dem,
ligesom aftalerne øjensynligt har ligget klar i mange måneder.
Vi har senest fået fat i et referat som beskriver at det har været kendt stof i
3F/ Chaufførernes fagforening minimum siden primo april.
Tankevækkende, da det er før både ordinær og ekstraordinær
generalforsamling.
Situationen er lige nu den, at BO fraflytter FOA 1 senest 1. juli, at
forbundet, efter nøje overvejelse, accepterer at det bliver som en kollektiv
udmeldelse, som beskrevet i samarbejdsaftalen.
At vi lever op til det løfte vi har givet mellemlederne, nemlig at de flyttes
til FOA 1’s ledersekretariat 1. juli. BO har truet med retssag hvis vi gør
det.
Forbundsformanden har tilskrevet alle medlemmer af BO i pinsen, med
en beskrivelse af hvad som er gældende efter 1. juli.
Han er efterfølgende blevet truet med retssag af BO’s advokat for at
henvende sig til ”deres” medlemmer.
Vi afsender i dag brev til alle medlemmer af BO, hvor vi inviterer til
informationsmøder om sagen (15. og 16. juni).
Vi sender ligeledes brev i dag til alle de mellemledere der var en del af
afstemningen sidste forår, hvori vi bekræfter at vi flytter dem til
ledersekretariatet fra 1. juli, samt hvilke ting der er særlige for FOA 1.
Vi afholder informationsmøde for alle brandfolk mandag d. 15. og tirsdag
d. 16. juni.
Der er i går stiftet en forening/gruppe der vil arbejde aktivt for at
brandmænd forbliver i FOA.

Indstilling:

Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning og træffer
nødvendige beslutninger i den forbindelse.

Beslutning:

Repræsentantskabet beslutter at:
FOA 1 optager mellemlederne fra 1. juli
FOA 1 afholder informationsmøde for alle interesserede
brandfolk, i samarbejde med forbundet.
FOA 1 arbejder aktivt for at flest mulige brandfolk bliver i
FOA
FOA 1 iværksætter over sommeren diverse tiltag for at

Bilag:

lette overgangen for de brandfolk der måtte ønske at blive i
FOA
Alle forslag godkendt
Diverse bilag fra sagen

8. Lønregulering generalforsamlingsvalgte (JH)
Sagsfremstilling:

Jævnfør beslutning på den ordinære generalforsamling i 2004 reguleres
lønnen for de generalforsamlingsvalgte på fuld tid i FOA 1 med den
restsum, der ikke udmøntes til de valgte i forbindelse med det generelle
forlig – efter forhandling med et forhandlingsudvalg nedsat af
repræsentantskabet.
På repræsentantskabsmødet den 5. marts 2009 blev følgende valgt til
forhandlingsudvalget i forbindelse med OK-08, ”lønudvalget”:
Bjarne Biel
Dennis vagtborg Christensen
Peder Simonsen
Allan Winsløw
Via en mailtilkendegivelse har repræsentantskabet godkendt den af
forbundet udmeldte restsum:
3,25 % pr. 1. april 2009
1,25 % pr. 1. april 2010
9 repræsentantskabsmedlemmer stemte – alle stemte ja. De
generalforsamlingsvalgte deltog ikke i denne afstemning.
Den 30. marts 2009 afholdt lønudvalget (uden Bjarne Biel, som havde
meldt afbud) møde med Ken Petersson og Jesper Hesselholdt fra de
generalforsamlingsvalgte.
De 6 generalforsamlingsvalgte havde et ønske om, at restsummen kan
vælges frit af den enkelte generalforsamlingsvalgte blandt:
Yderligere pensionsindbetaling
Yderligere særlig feriegodtgørelse
Særlig ”julegodtgørelse” – et årligt beløb, som udbetales med lønnen
i slutningen af november
Lønudvalget tiltrådte forslaget, som herefter indstilles til
repræsentantskabet til godkendelse.

Indstilling:

Lønudvalget & Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet godkender forslaget om udmøntning af restsummen
i forbindelse med OK-08

Beslutning:

Godkendt

9. Klubstruktur i FOA 1 (CW)
Sagsfremstilling:

Ved dannelsen af FOA 1 blev det besluttet, at der skulle være flere
forskellige muligheder for dannelse af klubber. Strukturen tog
udgangspunkt i de foskelligheder, der havde været i brancherne.

Lovene ser således ud:

Klubber
§ 10
Stk. 1
Indenfor afdelingens område kan medlemmerne etablere
faglige klubber i form af
Faggruppeklubber omfattende alle medlemmer af en
faggruppe
Kommune- eller amtsklubber omfattende alle
medlemmer beskæftiget ved kommunen eller amtet
Arbejdspladsklubber omfattende alle medlemmer
beskæftiget på arbejdspladsen eller under en
overenskomst på arbejdspladsen
Det betyder, at der er mange forskellige klubstrukturer i FOA 1.
Det betyder også, at der er en række uhensigtsmæssigheder indbygget i
klubstrukturen, hvor Politisk ledelse og repræsentantskabet har været
inddraget i grænsestridigheder mellem klubberne.

Her er en række eksempler på, hvordan en klub ser ud i FOA 1.

Faggruppeklub:
Primært en overlevering fra Branche 4 og 9.
Det betyder, at f.eks. alle rådhusbetjente, biblioteksbetjente,
idrætsassistenter eller badeassistenter er organiseret i denne klub uanset
ansættelsessted.

Kommune eller amtsklubber:
Alle indenfor en overenskomst (eller flere overenskomster) er organiseret
i samme klub.
Denne klubstruktur findes f.eks. i Rudersdal og Vallensbæk Kommuner,
hvor alle tekniske servicemedarbejdere og ledere er medlemmer af
klubben.

Arbejdspladsklubber:
Alle på arbejdspladsen er organiseret i klubben.

Her kan nævnes som eksempler: Rådhusbetjentene i Ishøj Kommune,
biblioteks- og rådhusbetjente i Ballerup og Gladsaxe Kommune, portører
på Gentofte og Amager Hospitaler, bade-/idrætspersonale i Herlev, kedel, maskin og motorpassere i Vestforbrændingen, parkeringsvagter i Center
for Parkering og Parkering Frederiksberg

Andre konstruktioner

Dele af arbejdspladsen er organiseret i klubben:
Portører på Rigshospitalet, Glostrup og Herlev, hvor der er flere klubber
på arbejdspladsen
.
Børne- og Ungdomsforvaltningen, Københavns Kommune, hvor
skolebetjentene (tekniske ejendomsledere), skolebetjentmedhjælpere
(tekniske ejendomsmedarbejdere) og specialarbejdere er organiseret hver
for sig. Specialarbejderne har oven i købet flere klubber ved siden af
f.eks. Indre Østerbro og Indre Nørrebro.
Skoleområdet Ballerup og Høje-Tåstrup, hvor skolebetjente og
medhjælpere er organiseret i hver sin klub.

Klubber, hvor flere overenskomstområder, er organiseret i samme klub:
Klubben i Teknik og Miljøforvaltningen, hvor både tidligere
ledergrupper, specialarbejdere og parkbetjente er organiseret i klubben
Klubber, som organiserer medarbejdere i flere forvaltninger, Københavns
Kommune:
Klubben for rådhus/kontorbetjente i SOF, SUF, BIF og BUF organiserer
alle indenfor disse forvaltninger.
I KFF er der en klub, der organiserer rådhusbetjente og hos de tilsvarende
ledergrupper er der 2 klubber – en i KFF og en for de andre forvaltninger

Refusion/tilskud:
§ 10, stk 5 i FOA 1’s love fortæller:

Stk. 5
Der ydes et af afdelingens generalforsamling fastsat
tilskud til arbejdspladsklubbernes virksomhed.
Tilskuddet kan helt eller delvist efter beslutning i
arbejdspladsklubben videregives til en faggruppe- eller
kommuneklub.

På dette område blev tidligere praksis i brancherne også overført som nyt
princip i FOA 1. Derfor betyder det, at refusionen/tilskuddet stadig bliver
givet til de klubber, som også fik tilskuddet før sammenlægningen i FOA
1.
Dernæst er der kommet en række nye klubber, som også får tilskuddet
f.eks. parkeringsvagterne og portørerne på Rigshospitalet.

Men en del nye arbejdspladsklubber får ikke tilskuddet, da tilskuddet
allerede gives til en eksisterende klub. Faggruppeklubberne får tilskud og
derfor vil en nydannet klub indenfor et af disse områder ikke få
tilskuddet. Her kan nævnes klubber, som er godkendt af
repræsentantskabet/generalforsamlingen indenfor de seneste år:
Bade/idræt i Tårnby Kommune og gårdmænd på Materialgården
Albertslund Kommune

I praksis er FOA 1’s love heller ikke overholdt mht.
”Tilskuddet kan helt eller delvist efter beslutning i
arbejdspladsklubben videregives til en faggruppe- eller
kommuneklub”, da faggrupperne helt automatisk får
tilskuddet, mens de nydannede klubber ikke bliver spurgt,
om tilskuddet vil videregives til faggrupperne. Der er ingen
aktuelle eksempler på, at tilskuddet videregives til
kommuneklubberne, da disse har erstattet tidligere
klubstrukturer i Rudersdal og Vallensbæk kommuner. Der
er ingen lokale klubber i de to kommuner.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller, at repræsentantskabet drøfter klubstrukturen i
FOA 1 og at der nedsættes udvalg til revision af klubstruktur

Diskussion:

Allan W: Bydelsforsøg gav mulighed for klubber lokalt på
Østerbro, Nørrebro og Valby. ”Bøvs” vedrørende klublove.
Steen V: Allan w. har været med til at vedtage ændringer
af klublove (se i øvrigt punkt 12. Ref.)
Jesper H: Grænseproblemer irriterende men ellers har vi
det klubsystem, som medlmmerne ønsker
Marianne R: Dårlig ide at bruge tid på noget, der ellers
fungerer. Tilrette love i stedet for at ændre klubsystem.

Beslutning:

Der nedsættes udvalg bestående af:
Allan Winsløw, Dennis Vagtobrog, Bjarne Biel,
Marianne Rasmussen, Henrik W. Jensen, vivian
Borggreen og Claus Windfeld
Claus indkalder

10. Dankort eller lign. i FOA 1/Tegningsret (JH)
Sagsfremstilling:

FOA 1s love indeholder følgende vedrørende økonomi:

Regnskab
§ 15
Stk. 1
Ansvaret for afdelingens regnskab påhviler
repræsentantskabet.

Stk. 2
Tegningsretten tilkommer formanden og den faglige sekretær
med økonomiansvar i forening. Desuden kan afdelingens
repræsentantskab godkende valgte og medarbejdere med
prokura.
Pantsætning eller salg af fast ejendom kræver
repræsentantskabets eller generalforsamlingens samtykke.
Stk. 3
Regnskabsåret følger kalenderåret. Inden udgangen af
november måned skal repræsentantskabet godkende et
budget for det kommende år.
At tegningsretten tilkommer 2 i forening hænger naturligt sammen med
ønsket om at sikre FOA 1s værdier.
Bestemmelsen er dog hæmmende for det daglige økonomiarbejde i FOA
1, hvor flere og flere betalinger alene – eller mest hensigtsmæssigt – kan
ske over nettet med Dankort. Dankort kan ikke udstedes til FOA 1 p.g.a.
denne bestemmelse. Dette medfører, at valgte/ansatte må lægge ud via
eget Dankort, og FOA 1 efterfølgende må overføre beløbet.
Det foreslås derfor, at der laves en løsning, der på den ene sider tilgodeser
ønsket om sikring af FOA 1s værdier – og som samtidig smidiggør
økonomiarbejdet i FOA 1.
Dette kan gøres ved – i lovene – at indføre en paragraf om, at den faglige
sekretær med økonomiansvar selvstændigt kan disponere over en særlig
konto med Dankort, hvis indestående for eksempel ikke må overstige kr.
50.000,-.
Repræsentantskabet kan endvidere stille krav om, at alle bilag vedrørende
denne konto skal påtegnes af formanden.

Politisk ledelse indstiller

Indstilling:

at repræsentantskabet drøfter ovenstående forslag og tager stilling til, om
der skal fremsættes forslag på den ordinære generalforsamling i november

Beslutning:

Der fremsættes forslag fra Politisk Ledelse

11. Økonomioversigt (JH)
Sagsfremstilling:

Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde
en oversigt over organisationens økonomi.
Som bilag vedlægges ”FOA 1 Standardbalance” af 25. maj 2009.
Balancen læses således:
1. & 2. kolonne definerer kontonummer og kontonavn i henhold til afdelingens
kontoplan

3. kolonne angiver regnskabstal for perioden siden sidste økonomioversigt
4. kolonne angiver budgettal for samme periode som 3. kolonne
5. kolonne angiver regnskabstal for regnskabsåret til den angive dato, og vil således
være en summering af de enkelte perioder i regnskabsåret
6. kolonne angiver budgettal for samme periode som 5. kolonne
7. kolonne angiver den procentvise regnskabsmæssige udnyttelse af budgettet for
regnskabsåret i henhold til 5. & 6. kolonne
Balancen afgives altid for hele måneder af hensyn til muligheden for at sammenholde
regnskabs- og budgettal.
Konti uden posteringer fremgår ikke af balancen.

FOA 1´s egenkapital pr. 1. januar 2009:
Formue:

2.320.977

Fonde:

2.874.324

Egenkapital i alt:

5.195.301

Balancen gælder perioden 1. januar – 30. april 2009.

Bemærkninger til balancen:
10010 Kontingentindtægter
Budgettet på medlemstallet pr. 1/7 2008 tillagt kr. 420.000,- årligt holder ikke fra årets
start. Medlemstallet januar – marts lå under medlemstallet pr. 1/7 2008, april lå stort set på
niveau, og maj ligger ca. 10 medlemmer over
20020 Lønninger (samt 20045 & 20055)
Lønninger er stigende efter de sidste 2 ansættelser (ultimo januar og primo marts)
20320 Økonomibehandling Sosu
Endnu ikke opkrævet fra Sosu-afdelingen
20500 Branchens andel af lønninger m.v. (samt 32495, 37310, 37311 & 37320)
Ikke alle måneder bogført pt.
21070 Uddannelse, ekstern ophold og fortæring
Budgetteret med afholdelse af 4 introkurser på Røsnæs i 2009, ingen afholdt pt.
21195 AKUT-midler modtaget forbrugt
TR- & AKUT-midler har tidligere været konteret som indtægt ved modtagelsen af
a´contobeløb hver måned. Disse konteres fra 2009 på en mellemregningskonto, idet
pengene skal returneres til forbundet, hvis de ikke bruges. Midlerne flyttes så fra
mellemregningskontoen til konto 21195 efterhånden som de bruges. De samlede midler er
fordelt jævnt ud på de 12 måneder, men en stor del af midlerne (fortæring og
administration) konteres først samlet ved årets udgang.
Der arbejdes pt. på, hvordan hele mellemregningen med forbundet omkring uddannelse kan
gøres mere gennemskueligt og operativt

25010 Medlemsblad
Allerede opkrævet for trykning af 3 blade
32135 Gruppelivsforsikring
Endnu ikke opkrævet
32137 BST
Endnu ikke opkrævet
32210 EDB-software m.v.
Adobe-program til udarbejdelse af pjecer m.v. indkøbt
32420 Lønandel regionssamarbejdet
Endnu ikke opkrævet
37060 Indvendig vedligeholdelse
Inkl. arbejdsmiljøforbedrende arbejder (gulv og vand) for ca. 60.000,-, etablering af nyt
depot for ca. 40.000,- samt maling af vægge efter nedfaldne skilte for ca. 18.000,-.
41020 Ekstraordinære udgifter
Inkl. opkrævning for 1. maj-telt i 2008 på ca. 21.000,-.

De samlede indtægter udgør i perioden kr. 2.946.127.
De samlede omkostninger incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 3.213.604.
Periodens resultat udgør dermed et underskud på kr. 267.477 imod et budgetteret
underskud for perioden på kr. 71.850.

Som det fremgår af balancen, er der i resultatet flere større afvigelser i forhold til budgettet.
De væsentligste afvigelser:
Der er modtaget ca. 142.000,- mindre i kontingent end budgetteret
Der er udbetalt ca. 195.000,- mindre i løn m.v. end budgetteret
Der er forbrugt ca. 61.000,- mere på møde- & uddannelsesaktiviteter end budgetteret.
En del af disse vil dog blive udlignet på et senere tidspunkt
Der er forbrugt ca. 167.000,- mere på ejendom end budgetteret. Ca. 56.000,- af disse
vil blive reduceret på et senere tidspunkt
Når der modregnes for de posteringer, der som nævnt ovenfor vil blive foretaget på et
senere tidspunkt, vil der formentlig være et negativt resultat på ca. 100.000,- mere end
budgetteret for perioden.

Indstilling:

Den økonomiansvarlige indstiller
at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Beslutning:
Bilag:

Taget til efterretning

FOA 1 Standardbalance af 25. maj 2009

12. Klubdokumentation (JH)
Sagsfremstilling:

På generalforsamlingen i november 2007 blev der besluttet skærpede
retningslinjer for obligatoriske klubber i FOA 1.
I den forbindelse blev der blandt andet skrevet følgende til alle klubber i
starten af 2008:
Retningslinier for klubber i FOA 1
FOA 1 har indført skærpede retningslinier for klubberne. Det
besluttede generalforsamlingen i november enstemmigt.
Repræsentantskabet havde stillet forslaget, fordi det har vist sig, at
enkelte klubber ikke overholder de mest elementære
foreningsretslige principper omkring for eksempel vedtægter,
generalforsamling og regnskab. Og det kan vi som fagforening ikke
holde til, at obligatoriske klubber under FOA 1 ikke gør.
Generalforsamlingen
klubber:

besluttede

derfor

følgende

vedrørende

Klubben skal afholde mindst 1 årlig generalforsamling
Klubben skal have vedtaget vedtægter/love for klubben
Klubben skal
vedtægterne

have en bestyrelse valgt i

henhold til

Klubben skal årligt udarbejde regnskab, som skal godkendes
Klubben skal have et fagligt formål
Klubben skal sikre, at klubbens midler anvendes jævnfør
formålsparagraffen
Til sikring af ovenstående skal klubberne hvert år til FOA 1
indsende generalforsamlingsreferat, godkendt årsregnskab samt
eventuelle ændringer i vedtægter.
Undlader en klub ovenstående, stoppes et eventuelt klubtilskud,
indtil retningslinierne igen er opfyldt.
Fortsætter klubben med ikke at overholde retningslinierne, tager
repræsentantskabet stilling til, om den obligatoriske klub skal
lukkes.
Dette betyder for din klub, at du snarest skal:
Indsende referat af klubbens generalforsamling afholdt i 2007
Indsende det sidste
generalforsamlingen

regnskab,

som

er

godkendt

af

Indsende et eksemplar af klubbens love/vedtægter
Ovenstående bedes indsendt til FOA 1 senest den 1. februar
2008.
Hvis du har spørgsmål og/eller bemærkninger til de nye
retningslinier, er du velkommen til at kontakte mig på
jh048@foa.dk eller 46 97 11 12.
Ved en gennemgang af modtaget klubdokumentation i FOA 1 i marts

2009 viste det sig, at
7 klubber – svarende til ca. 11 % - har indsendt alle de krævede
dokumenter
15 klubber – svarende til ca. 24 % - har intet indsendt
41 klubber – svarende til ca. 65 % - har indsendt nogle af de krævede
dokumenter (der mangler vedtægter, vedtægterne mangler en af de
obligatoriske paragrafer, eller der mangler generalforsamlingsreferat
eller regnskab)
I slutningen af april 2009 har alle de klubber, som ikke allerede har
indsendt den krævede dokumentation, modtaget en rykker med krav om at
indsende dokumentationen senest den 22. maj 2009.
Ved repræsentantskabsmødet forventes det, at der kan omdeles en
oversigt over modtaget/manglende dokumentation fra klubberne.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet drøfter sagen, og tager stilling til videre reaktioner
overfor klubber, der ikke har indsendt den krævede dokumentation

Beslutning:

Brev sendes til klubformændene i stedet for kasserere.
Sagen tages op igen om et år
Indstilling elelrs godkendt

13. Gensidig orientering
Allan W: BUF pladsproblemer til børnepasning – nedskæringer på specialarbejderne op
til 50 %
Carsten Madsen: Chips i cykler – hvis du kører forbi en stjålen cykel reagerer chip og
sender SMS til ejeren
Bjarne Biel: Bonus fra Tjenestemændenes Forsikring – samarbejde med KLS
Marianne R: Ny direktør i Københavns Ejendomme
Allan M: Analysearbejde i Københavns og Frederiksberg Forsyning om
sammenlægning
Dennis V: Pensionsdebat – kunderådgivere på arbejdspladsen på møder, hvor
medarbejdere nogle gange har fået løn for at komme. Der kan også være brug for fokus
på, hvad Pen-Sam Bank kan tilbyde.

Stiller om mod KPP på generalforsamling i november
Tonni Rasmussen: Diskussion af TR-løn i KE. Sag i FOA 1.
Per Rasmussen: Movia dyrest i adm. 10 % besparelser på lønninger.

Referent

Claus Windfeld

