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Tidspunkt

Til rep.medlemmerne – Vigtigt!
Det er vigtigt, at I husker at skrive under på kvitteringslisten hver gang!!

Datoer for rep.møder i 2011:
Tirsdag den 16. august
Torsdag – Fredag 1. – 2. september (Rep.seminar)
Torsdag den 6. oktober
Fredag den 11. november (Ekstra pga generalforsamling)
Fredag den 9. december

1. Velkomst (KPP)
Allan Olsen bød velkommen

2. HB-møde (KPP)

Aflyst

3. Generalforsamlingsforberedelse (JH)
Sagsfremstilling:

Afdelingens næste ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 24. november 2011 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
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

Der var følgende forslag:
Arbejdermusik ved indgangen
Indkøb af digital version af arbejdersangbogen (HC: prøver at finde)
Nye sandwiches eller anden mad
Diskussion af ”Ordet er frit” – formen, indholdet og det at folk går

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte indstillingen

1. Tidsplan for forberedelse af ordinær generalforsamling

Bilag:

Tidsplan
for

forberedelse af

ordinær generalforsamling
24. november 2011
Fredag

10. juni

2011 kl. 9.00

Repræsentantskabet behandler årsregnskab

Fredag

10. juni

2011 kl. 9.00

Repræsentantskabet behandler ved ordinært
repræsentantskabsmøde forslag til tidsplan for
forberedelsen af den ordinære generalforsamling,
førstebehandling af generalforsamlingens form,
forslag til dagsorden og eventuelle forslag, som
overvejes i repræsentantskabet
Repræsentantskabet førstebehandler forslag til
udvidet disposition for den skriftlige beretning

2011

Intern deadline for Etteren med
generalforsamlingsindkaldelse (hos
medlemmerne primo september)

Mandag 1.

august

Torsdag 1.

Fredag

september 2011

23. september 2011

Torsdag 6.

oktober

Torsdag 27. oktober

Repræsentantskabet behandler ved
repræsentantskabsseminar fokusområder og
budget for FOA 1 for næste
generalforsamlingsperiode
Intern deadline for Etteren med uddrag af
beretning (hos medlemmerne primo november)

2011 kl. 9.00

Repræsentantskabet færdigbehandler ved
ordinært repræsentantskabsmøde, skriftlig
beretning, forslag til målsætninger samt
eventuelle forslag

2011

Frist for indkaldelse af
afdelingsgeneralforsamling
(Generalforsamlingen skal i henhold til lovenes §
5, stk. 2 indkaldes med 28 dages varsel)
Indvarslingen skal ske ved annoncering i FOA 1s
medlemsblad (§ 5, stk. 2)
Dagsordenen skal bekendtgøres samtidig med
indvarslingen, og det skal af dagsordenen klart
fremgå, hvilke poster der er på valg (§ 5, stk. 2)
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende
dagsordenspunkter (§ 5, stk. 3):
Valg af dirigent
Repræsentantskabets beretning
Årsregnskab
Fremtidige aktiviteter
Indkomne forslag
Valg
Frist for offentliggørelse af repræsentantskabets
beretning (beretningen skal i henhold til lovenes
§ 5, stk. 2 lægges på FOA 1s hjemmeside senest
28 dage før generalforsamlingens afholdelse)

Torsdag 3.

november 2011

Frist for indsendelse af forslag til behandling på
generalforsamlingen (forslag skal i henhold til
lovenes § 5, stk. 2 være afdelingen i hænde senest
21 dage før generalforsamlingen)
Frist for indsendelse af forslag til personvalg
(forslag til personforslag skal i henhold til
lovenes § 5, stk. 2 være afdelingen i hænde senest
21 dage før generalforsamlingen)

Torsdag 10. november 2011

Fra dette tidspunkt skal indkomne forslag,
herunder forslag til personvalg samt
årsregnskab, i henhold til lovenes § 5, stk. 2
ligge til gennemsyn på kontoret

Fredag

Repræsentantskab behandler ved ekstraordinært
møde indstilling til eventuelt indkomne forslag

11. november 2011 kl. 12.00

Mandag 14. november 2011

Information, indeholdende indkomne forslag,
herunder forslag til personvalg og årsregnskab
lægges på www.foa1.dk

Torsdag 17. november 2011

Tidsrum indenfor hvilket der forud skal
annonceres et tidsrum for afgivelse af
“brevstemmer” til personvalg indledes
(“Brevstemmer” kan i henhold til lovenes § 5,
stk. 11 afgives på afdelingskontoret i et forud
annonceret tidsrum fra 7 dage før
generalforsamlingen)

Mandag 21. november 2011

Fremstilling af deltagermaterialer til
generalforsamlingen

Torsdag 24. november 2011 kl. 17.00

Ordinær afdelingsgeneralforsamling indledes i
mødesalen i FOA 1

4. Godkendelse af årsregnskab (H)
Sagsfremstilling:

Udkast til årsregnskab er vedlagt, og indstilles til godkendelse.
Endvidere er balance pr. 31. december 2010 vedlagt som bilag.
Ledelsesberetning (side 7):
Af ledelsesberetningen fremgår det bl.a., at resultatet udviser et overskud på 48.000.
Overskuddet foreslås overført til formuen. Formuen (egenkapitalen fratrukket fonde)
udgør herefter kr. 2.369.000.
Endvidere fremgår det, at der i 2010 har været en lille medlemstilbagegang på 0,73 %.
Dette skal ses i forhold til tilgangen af 73 nye (bus)medlemmer ved TFs udmeldelse af
FOA den 1/11 2010. Medregnes disse, har FOA 1 haft en medlemstilbagegang på 2,52
%.
Resultatopgørelse (side 10):
Kontingentindtægter er 367.000 (4 %) højere end i 2009, men er stort set som
budgetteret. Stigningen i forhold til 2009 skyldes, at de ca 300 nye
brandfolksmedlemmer i 2009 kun var medlem fra 1/7 – men har været medlem i hele
2010.
Uddannelsesmidler m.v. er steget med 59.000, hvilket skyldes forøget salg af
kursuspladser til kursister fra andre afdelinger. Indtægterne er dog alligevel 118.000

lavere end budgetteret.
Lønninger, pensioner m.v. er steget med 244.000 i forhold til 2009, men er alligevel
421.000 lavere end budgetteret. Dette skyldes bl.a. ubesat stilling, sygerefusioner og
mindreforbrug af vikarbureau.
Møde- og uddannelsesaktiviteter er steget 667.000 i forhold til 2009 og er 158.000
højere end budgetteret.
Stigningen i forhold til 2009 skyldes i stor udstrækning, at der i 2009 henstod
uforbrugte AKUT-midler fra de 2 første år i den 3-årige rammeaftale for AKUTmidler.
Det højere forbrug i forhold til budgettet skyldes bl.a.:
-

-

-

Øgede omkostninger til eksterne møder:
o

afholdelse af PL-møder og rep-møder eksternt

o

afholdelse af uddannelsesmøder i regionen, regionskonferencer og
regionsbestyrelsesmøder på Bornholm

o

besøg i Odense for repræsentantskabet

Øgede omkostninger til ekstern uddannelse:
o

afholdelse af introkurser på Røsnæs

o

afholdelse af kurser eksternt i KLS og LFS

Øgede omkostninger til kurser på højskoler

Information er faldet 34.000 og er stort set som budgetteret.
Administration er faldet 79.000, og er 16.000 lavere end budgetteret.
Kontingenter, tilskud gaver m.v. er faldet 72.000, og er 93.000 lavere end
budgetteret. Dette skyldes især udbetaling af mindre tilskud og at der ikke blev afholdt
jubilæumsfest i 2010.
Ejendom er faldet 8.000, men er alligevel 164.000 højere end budgetteret. Dette
skyldes især dyrere ejendomsskat, lovpligtig udskiftning af el-tavler samt større
omkostninger til elforbrug.
Ekstraordinære poster indeholder blandt andet ekstraordinært tildelte AKUT-midler
for perioden 2007 – 2009 på 106.000, tilbagesolgte bærbare pc til forbundet for
60.000, arkitektregninger vedrørende ombygningsplaner, energirådgivning samt
poster vedrørende tidligere regnskabsår.
Der skal for 2010 betales skat af ejendommens drift med 69.000.
Der foreslås 124.000 overført fra afdelingens fonde, nemlig fra Lederfonden. Dette
beløb dækker ledermedlemmers deltagelse i Midtvejskursus.
Revisionspåtegning (side 6):
Den statsautoriserede revisor har godkendt årsregnskabet.
Årsregnskabets godkendelse (side 4):
Bilagskontrollanterne har i protokollen skrevet:
”25/2 2011. Vi har dags dato gennemgået bilag for 2010.
Jørgen Nydal og Kjeld Klysner.

Indstilling:

Den økonomiansvarlige og Politisk Ledelse indstiller:
At repræsentantskabet godkender og underskriver årsrapporten

Der var spørgsmål til fondene:
JH besvarede spørgsmålene og gennemgik de forskellige fonde

Beslutning:

Årsrapporten godkendt

5. Revisionsprotokoller (JH)
Sagsfremstilling:

Afdelingens statsautoriserede revisor udarbejder hvert år en revisionsprotokol i
forbindelse med revision af afdelingens årsregnskab.
Revisionsprotokollen skal forevises afdelingens repræsentantskab.
Revisionsprotokollen indeholder oplysninger om den udførte revision. Der ud over
indeholder revisionsprotokollen ikke oplysninger, som ikke også fremgår af det på
generalforsamlingen fremlagte årsregnskab.

Afdelingens valgte bilagskontrollantsuppleanter skrev i protokollen i forbindelse med
gennemgangen af årsregnskabet for 2010 følgende:
”25/2 2011. Vi har dags dato gennemgået bilag for 2010.
Jørgen Nydal og Kjeld Klysner.

Indstilling:

Den faglige sekretær med økonomiansvar indstiller
at repræsentantskabet tager revisionsprotokollen til efterretning
at repræsentantskabet tager protokol fra bilagskontrollanter til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

6. Økonomiorientering (JH)
Sagsfremstilling:

Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært repræsentantskabsmøde
– dog ikke i februar – en oversigt over organisationens økonomi.
Som bilag vedlægges ”FOA 1 Standardbalance” af 19. maj 2011.
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 2011:
Formue:

2.369.016

Fonde:

2.976.221

Egenkapital i alt:

5.345.237

Balancen gælder perioden 1. januar – 30. april 2011.
Bemærkninger til balancen:
20020 Lønninger & 20045 Pension
Medlemskonsulentstilling ubesat i januar og faglig sagsbehandlerstilling ubesat i januar og
februar.
200040 Feriepenge/tillæg
Udbetaling af feriepenge til fratrådt medarbejder (ca. 100.000,-).
Feriepenge forudløn først bogført 1/5 2011 (ca. 40.000,-).
20050 Fratrædelsesgodtgørelse
Udbetalt til fratrådt medarbejder.
20210 Honorar
Til oplægsholder ved medlemsmøde om efterløn.
20500, 32495, 37310, 37311 37320 vedr. PMF
PMF S har pr. 1/1 2011 opsagt lokaler svarende til 58 m2 ud af deres tidligere i alt 241 m2.
Dette vil påvirke de årlige indbetalinger til FOA 1 negativt med ca 109.000,- svarende til ca
9.000,- månedligt.
32210 EDB-software m.v.
Bl.a. leasing af 9 bærbare pc i forbundet (6 til klassesættet til uddannelse, 3 til faglig
afdeling).
32260 Køb af småinventar
Indkøb af bl.a. 6 bærbare pc samt komfur.
37020 Renter ejendomslån
Bogføring udestår.
41010 Ekstraordinære indtægter
Bl.a. modtaget 295.000,- fra lukkede klubber. 50.000,- flyttes til hensættelse til eventuel
opstart af ny faggruppeklub for Bade/Idræt som vedtaget i rep.

De samlede indtægter udgør i perioden kr. 3.442.305,-.

De samlede omkostninger incl. renter m.v. og ekstraordinære poster udgør kr. 3.297.641,-.
Periodens resultat udgør dermed et overskud på kr. 144.664,- imod et budgetteret
underskud for perioden på kr. 560.434,-.
Når der opereres med budgetteret underskud i løbet af året skyldes det, at f.eks. AKUTmidler fra forbundet er budgetteret og konteres ved årets afslutning.

De ca 705.000,- difference skyldes i væsentligste grad følgende:

Indstilling:

-

Ca kr 215.000,- mindre i lønudgifter end budgetteret (løn, pension, refusion og
godtgørelse)

-

Ca kr 90.000,- mindre i møde-/uddannelsesudgifter end budgetteret
(befordringsgodtgørelse, eksterne møder, lønrefusion, kursusgebyrer, diverse og
personaleuddannelse)

-

Ca kr 42.000,- mere i administrationsudgifter end budgetteret (porto, 6 bærbare pc og
komfur)

-

Ca kr 85.000,- mindre i udgifter til kontingenter, tilskud og gaver end budgetteret
(tilskud, jubilæumsfest og kulturelle arrangementer)

-

Ca kr 299.000,- mere i ekstraordinære indtægter end budgetteret (klublukninger)
Den økonomiansvarlige indstiller
at repræsentantskabet tager den fremlagte økonomioversigt og orientering til efterretning

Beslutning:

Taget til efterretning

7. Aktivismeprojekt (JH)
Sagsfremstilling:

På repræsentantskabsmødet den 7. april 2011 blev nedenstående sagsfremstilling
behandlet:
Generalforsamlingen i november 2010 besluttede at hæve kontingentet ekstra, således
at der er ca. kr. 185.000,- afsat til medlemsarrangementer. Endvidere har FOA 1
vundet 2. præmie i medlemshverveugen i foråret 2010, og præmien på kr. 10.000,- er
afsat til et medlemsarrangement.
På repræsentantskabsmødet den 3. februar 2011 besluttede repræsentantskabet at
afholde et medlemsarrangement vedrørende efterlønsordningen. Dette afholdes den 7.
april 2011 (med mindre der er afholdt folketingsvalg inden denne dato), og må
forventes at koste ca. kr. 20.000,- (med en forventet deltagelse på ca. 70 personer).
Tilbage er ca. kr. 175.000,- til brug for medlemsarrangementer i 2011.
Medlemsarrangementer kan vel være såvel faglige som sociale arrangementer,
ligesom de kan tænkes afholdt internt såvel som eksternt.
Repræsentantskabet bør indlede overvejelser om medlemsarrangementer i resten af
2011. Herunder kan det overvejes at nedsætte en arbejdsgruppe til at forberede
repræsentantskabets beslutninger.
Repræsentantskabet nedsatte et udvalg bestående af Bjarne Biel, Peter Ørnbo, Kim
Olsen og Jesper Hesselholdt. Udvalget har i skrivende stund endnu ikke været samlet,

men arbejder på sagen.
Efter repræsentantskabsbeslutningen annoncerede forbundet et ”aktivismeprojekt”,
hvor interesserede afdelinger kunne melde sig som interesserede.
Aktivismeprojektet handler om at skabe en aktivistisk kultur i afdelingen, og Politisk
Ledelse vurderede, at dette falder perfekt ind i generalforsamlingens og
repræsentantskabets beslutninger, og meddelte FOA 1s interesse. Efterfølgende har
forbundet meddelt, at FOA 1 – sammen med FOA Aalborg og FOA SOSU er udvalgte
afdelinger.
Aktivismeprojektet er løst skitseret i vedlagte bilag, og som det fremgår, forventes
FOA 1 at stille med 8 – 12 aktivister. Aktivisterne forventes at kunne deltage i de 3
aktiviteter til højre på side 2.
Repræsentantskabet bør – ud over de 4 allerede udpegede – udpege yderligere 4 – 8
aktivister til projektet.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet tilslutter sig deltagelsen i aktivismeprojektet og udpeger 4 – 8
aktivister

Beslutning:

Repræsentantskabet tilslutter sig aktivismeprojektet
Der var følgende kommentarer:
Forlag om at prøve at få TR med eller deres kolleger
Peter Ørnbo trækker sig, da det ikke var dette han tilmeldte
sig sidst
Andre gav udtryk for samme
Nye medlemmer af udvalget: Per Olsen, H.C.
Antal unge skrives ind: 216 unge under 30 (Ref.)
19 år:2, 20 år:5, 21:3; 22:12, 23:10, 24:24, 25:19, 26:21,
27:29, 28:29, 29:34, 30:25
Heraf 22 kvinder

8. Fremtidig bo-situation (KPP)
Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet er tidligere blevet orienteret om de forskellige
muligheder for i fremtiden at bo i et andet fællesskab end nu.
Model nr. 1 er planen om at KLS skal indflytte i FOA 1, købe halvdelen
af huset og fremadrettet bo i huset sammen med FOA 1 og PMF kbh. syd.
Vi har i samarbejde med vores revisor lavet beregninger på projektet hvor
KLS flytter ind i huset på Vilhelm Thomsens Alle.
Model nr. 2 er planen hvor FOA 1, KLS og PMF kbh. syd flytter ind i
nybygget hus (ved Flintholmen) sammen med SOSU afdelingen.
Der har været afhold møde med NCC som har lavet tegninger til det nye

hus, samt beregninger på prisen der.
Det har ført til vedhæftede sammenligning over prisen ved de 2 projekter,
bilag 1
Til mødet vil der endvidere blive mulighed for at kigge på tegninger over
de 2 projekter.
Hvis repræsentantskabet træffer beslutning om at tilslutte sig model 1, er
det politisk ledelses vurdering at denne beslutning kan træffes af
repræsentantskabet alene.
Derimod er holdning at hvis det er model 2, så bør beslutningen overlades
til en generalforsamling.
Lovenes paragraf 14 vedlagt som bilag.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet træffer beslutning om det videre forløb, herunder

ejdes mod model 1 eller 2.

Beslutning:

Repræsentantskab vedtog løsningen på Vilhelm
Thomsens Allé med stemmerne
14 for
2 imod
1 undlod (fraværende ved afstemningen
Diskussion. En række punkter blev diskuteret
A-kasse opsiger mange m2 i FOA 1
A-kasse er fælles med KLS
Bedre trafikforhold ved Flintholm Station end i
Valby
Bedre økonomi i VTA-løsningen
Ubekendte faktorer i økonomien: Salgsprisen for
huset, prisen på Flintholm, prisen for ombygning
VTA
KLS formodentlig ikke med i Flintholm-løsning.
Der skal ny generalforsamling til.. Tidligere
beslutning, at det ikke må være dyrere for KLS end
nuværende bolig
PMF København Syd har udtrykt, at de ikke rejser
med. Det er for dyrt
Samarbejdet mellem FOA 1/SOSU eller FOA
1/KLS – vigtigheden afhænger af arbejdsgiver
Fælles ejerskab af VTA – undersøge hvad
betydning det får (ved f.eks. salg)
Kulturforskellene mellem FOA1/KLS/SOSU
Stordrift – hvad kan det give
10 % dækningsbeidrag til udgifter ved ombygning –
oven i de 20 % som allerede er lagt i nuværende
budget for ombygning

Stadig tanker om ny Københavner-afdeling, hvor
alle/flere afdelinger er sammen
Generelle politiske overvejelser
A-kasser fra afdelingerne behøver ikke
nødvendigvis være sammen på Flintholm. FOA 1
kåret til bedste, KLS næstbedste, men SOSU var
blandt de dårligste sammen med LFS
Problemer med at ”sælge” Flintholm-løsningen
overfor vores medlemmer. Den er noget forkromet
Flere rep.medlemmer giver udtryk for, at de godt kan
stemme på nuværende grundlag
Andre venter gerne på KLS
Nogle mener økonomi er uklar
Konklusionen er, at vi godt kan stemme på
nuværende grundlag

9. TR-møder (KPP)
Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet rejste på seminaret på Røsnæs problemstillingen med de
forskellige størrelser på faggrupperne. Nogle meget store med mange aktive
tillidsrepræsentanter. Andre med få eller oven i købet kun en enkelt
tillidsrepræsentant.
Det giver nogle problemstillinger i at få etableret en ordentlig sparring med
ligestillede faglige kollegaer. Samme problemstilling kan opstå hvis faggruppen kun
er i besiddelse af få aktive tillidsrepræsentanter.
Vi har oplevet det positive at flere er begyndt at komme til vores tr. møder (måske
pga. flere indkaldelsesveje). Denne stigning i antallet skulle også gerne udmønte sig i
en bedre kvalitet. Hvorfor det er et optimalt tidspunkt for repræsentantskabet til at
træffe kvalitetsløftende beslutninger.
Vi oplevede tidligere at flere tillidsrepræsentanter forlader FOA 1 efter den fælles del
af tr.mødet. Det sker stadig, men flere bliver nu og tager den sektor rettede del med.
Men forlader så FOA 1 inden den faggruppe vendte del.
Disse og flere andre overvejelser har givet politisk ledelse lysten til at stille
nedenstående spørgsmål:
Hvordan sikre vi som repræsentantskab at de enkelte faggrupper får taget de debatter
som demokratiløftet lægger op til at de skal?
Hvordan får vi givet inspiration fra de velfungerende faggrupper til de knap så
velfungerende?
Hvordan får vi identificeret de knap så velfungerende faggrupper?
Er der faggrupper som fungerer på et andet plan (klubsystem andet)? –og kan vi sikre
dem bedre vilkår ved at benytte fællesskabsdelen?
Er alle faggruppe inddelingerne stadig rigtige? – eller skal de overenskomstrettes? –
eller forbundsrettes?

Opleves det som et kvalitetsløft at sektordelen er blevet en integreret del af tr. mødet?
–hvordan får vi sikret den lille sektor (kost- service)?

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet tager debatten om hvordan vi via tr. møderne laver et bedre
beslutningsforum og et bedre læringsmiljø, ved at søge svar på bl. a. ovenstående
spørgsmål.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkender indstilling
Følgende oplysninger sendes ud til rep.medlemmerne
Liste over overenskomster Teknik og Service
Liste over faggrupper Teknik- og Service
Liste over TR og FTR
Dennis Vagtborg sender liste over SOSU-området på
faggrupper

10. Evaluering af Midtvejskursus (CW)
Der var ingen indstilling til punktet, men der var følgende kommentarer:
Allan Winsløv: Etiske retningslinier fungerede og det var gode emner og god tid til at
nå det hele
Bjarne Biel: God oplægsholder
Claus Windfeld: Godt Midtvejskursus, men det er uhensigtmæssigt, at alle sidder
nede bagved – svært at skabe liv
Tonni Rasmussen: mangler morgenturen
Allan Bertelsen: God dag. Anderledes med kortspillet, der gav dialog
Niels Mortensen: Planlægning af ledermøde i forbundet skyld i, at Niels ikke deltog.
Kan FOA 1 og forbundet koordinere?
Ken Petersson: FOA 1 skal bestille i god tid og datoer er kendt næsten et år i forvejen.
Forbundet har formodentlig samme problem.
Bjarne Biel: Positivt at have tid til også at vende faglige ting med sine kolleger

11. Gensidig orientering
Grænsesag BO: Forslag fra formand for Grænsenævnet om, at BO og FOA 1
skulle prøve endnu en gang. Klart signal til BO/3F om, at de vil tabe med et brag
– svar til Grænsenævnet den 30. juni

o 3F deltager med Jan Villadsen, gruppeformand i forbundet – BO og
Chaufførernes Fagforening deltog ikke. FOA deltager med FOA 1/KPP og
forbundet Dennis Kristensen og jurister
o Møde afholdt hos Jan Villadsen, hvor Chaufførernes formand deltog
sammen med Jesper Bronée, FOA 1 med KPP og Peter Ørnbo, hvor
møderække aftaltes.
o Møde i FOA, hvor Jesper Bronée kommer med 6-7 mand og FOA 1 med
KPP og Peter Ørnbo
o 3 forslag fra BO:
1 model, hvor BO er organisation for alle brandfolk i FOA. Andre
afdelinger er ikke taget med på råd
1 model, hvor FOA 1 og BO forhandler for hver sine medlemmer
1 model, hvor BO forhandler for alle – Brabdfolk i FOA 1 er
velkommen til at komme tilbage til BO
Møderække afsluttes og grænsesagen går sin gang
Buschaufførerne
o Pt. 42 medlemmer, hvor kun 11-12 er på FOA’s overenskomst
o KPP og 3F har kort talt om det. KPP får mandat til at tale med
3F/Chaufførernes Fagforening
o Der bliver brugt (alt for) mange ressourcer på sagsbehandling og FOA
render hele tiden panden mod muren hos Arriva
Alle sager klares ved enten fællesmøde i LO, Faglig voldgift eller
Arbejdsretten
Sag om ret til at skifte overenskomst – mellem FOA’s og 3 F’s –
Arriva mener, at det ikke kan lade sig gøre. Valget skal tages en
gang
Arriva vil ikke godkende Tr, da han kører på 3 F’s Ryvangaftale og
de vil ikke lade ham skifte OK
o Reiner virker for personligt involveret i sagen- 3F skal have en over
nakken
Portører Rigshospitalet:
o Lagerportører i Region H – skal have lager og logistikuddannelsen.
o 3F forlanger derfor, at de bliver indplaceret på
specialarbejderoverenskomsten (uddannelsen er indskrevet i denne)
o Overenskomsten beskriver dog ikke det ufaglærte område
o Aftale med LPSF inddrages, da ”ånden” i aftalen ikke følges af LPSF.

o Hvis der skal laves en aftale på lagerområdet, så skal disse 2 aftaler
kobles sammen
o FOA 1 sidder i den lange ende mht. LPSF
o Per Olsen: Elasdtikken i sagen skal ikke være lang
Marianne Rasmussen fortæller, at hun får nyt lederjob onsdag og at hun derfor er
til sit sidste rep.møde. Afløser endnu ikke kendt
o Tonni Rasmussen: Kommunale håndværkeres organisation er nedlagt.
Medlemmerne er gået over i ASllan Bertelsens klub. Nyt rep.medlem er Erik fra
Sct. Hans

Referent

Claus Windfeld

