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Tidspunkt
til frokost

Til frokost

Eft. frokost

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

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

1. Velkomst (SV)
Steen Vadgaard bød velkommen

2. HB-møde (SV)

SV gennemgik de mest relevante punkter fra HB-dagsordenen:
Pkt. 5. Undersøgelse af serviceløfter. Undersøgelse viser, at medarbejdere i FOA er
klædt på til opgaven.
Pkt. 6. Der ønskes afsat 5 mill. til valgkampagne/velfærdskonference i forbindelse
med folketingsvalget.
Pkt. 9. Klageinstansen. Klage over sagsbehandling fra tillidsrepræsentantens side kan
rykke ved grundlaget for Klageinstansen, da Klageinstansen normalt kun har taget
sig af klager over afdelingerne. Det ændrer meget, hvis afdelingerne også er
ansvarlig for sagsbehandling fra ca 180 TR for FOA 1’s vedkommende.
Pkt. 10. HB skal tages med på råd, når der fremover skal købes isenkram f.eks. EdBudstyr. Pengene tages fra AKUT-fonden. Her skal pengene bruges til PCklassesættene. Der har været afdelinger, hvor der har været bevilget for få PC’er i fht
antallet af kursister
Punkt 12. OAO – ballede under overenskomstforhandlingerne i 2011 og bagefter.
FOA har absolut flertal, men bliver nedstemt af andre organisationer HK, 3F m.fl., så
FOA’s mærkesager falder, hvis 2 organisationer er imod. Nyt papir skitserer det
fremtidige samarbejde bl.a. skal mindretallet ikke kunne stemme forslaget ned.
Hovedindholdet i forståelsespapiret er, hverken mindretal eller flertal skal kunne
blokere for krav, som af den enkelte organisation anmeldes som vitale. Mindretal
skal dog ikke kunne gennemtvinge vitale krav, som står i direkte modstrid til et af
flertallet fremsat vitalt krav.
Pkt. 13. Styrke ledelsen i afdelingerne – Nye uddannelsestiltag + 5 regionale
formandsmøder
Pkt. 16. Private overenskomster – indkaldelse til møde i Vejle, hvor privat
overenskomsforhandling forberedes. FOA 1 meget lille aktør på dette område, der
domineres af mange små private hjemmeservicebureauer (hjemmehjælp mm).

FOA 1 har kun Eltel, Hans Knudsens Instituttet, Arriva

3. TR-møder – punkt fra sidste rep. (SV)
Repræsentantskabet rejste på seminaret på Røsnæs problemstillingen
Sagsfremstilling:
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 sektorrettede del med. Men forlader så FOA 1 inden
den faggruppevendte del.
Disse og flere andre overvejelser har givet politisk ledelse lysten til
at stille nedenstående spørgsmål:
Hvordan sikrer 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 (kostservice)?
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.

Debat:

Hjælp til faggrupper + forsøge at undgå frafald fra sektordelen af
Thomas Hansen: kræver at faggrupperne har behov for
hjælpen
HC: Klares i faggruppebestyrelsen. Ikke alle er TR og kan
dermed ikke deltage
Per O: Ikke helt vild med sektordelen, da det udskyder
faggruppemøderne. Kunne sagtens bruge mere tid på
faggruppedelen – forvirring
Niels M: Sektordelen fungerer (Tak – sektoransvarlig) –
faggruppedelen er lidt rodet. Der mangler dagsorden og
mødet er ikke forberedt. Placeringen på dagen er heller ikke
god. Foreslår, at det tages op.
Kaja: Sektordelen – Der er flest regionsansatte og kun få
kommunalt ansatte. Går ud fra, at ved en placering først på
dagen, så vil endnu færre komme.
Helle: Mangler faggruppe for tilsynsførende assistenter, da
kun Helle kommer

Beslutning:

De nævnte problematikker vil blive taget op på kommende TRmøde:
Tidspunkter
Dagsordener
Vægtning af de 3 dele – Fælles del, sektordel og
faggruppedel

4. Klublukninger (CW)
Sagsfremstilling:

Repræsentantskabet besluttede på mødet i april måned følgende vedrørende
manglende klubdokumentation:
Refusion (og klubkontingent) stoppes helt for de 3 klubber, der mangler alt
Klubber skal aflevere sidste dokumenter – vedtægter, referater eller regnskaber
Refusioner (og klubkontingenter) indefryses indtil dokumenter er afleveret (JH
skriver til klubberne og fortæller, at klubben har et halvt år til at få afleveret –
dette gælder også klubber, som har haft generalforsamling i år uden at få
udfærdiget gyldige vedtægter)
Fremover har klubberne 3 måneder til at aflevere dokumenter. Derefter

indefryses midler til dokumenter afleveres
Når dokumenter modtages kvitteres for modtagelsen (ved mail)
De klubber, der mangler at aflevere ældre ting (undtaget vedtægter) slipper
Rep. tager stilling til klublukninger på næste møde, så love overholdes (på samme
måde som ved forhåndsgodkendelse af en ny klub)

Den 23. april blev 4 klubber (ved formand og kasserer) tilskrevet om:
at klubmidlerne øjeblikkeligt indefryses
at klubben i løbet af kort tid vil blive lukket, hvis retningslinjerne ikke opfyldes
at klubben kan søge hjælp i FOA 1
De 4 klubber er:
327 – specialarbejdere på Nørrebro
329 – portører (lille klub for tjenestemænd) på Glostrup Hospital
332 – specialarbejdere i Valby
427 – tilsynsførende på Sundholm
Klub 327 har tidligere indsendt regnskab for 2007, men ellers har ingen af de 4
klubber hidtil indsendt nogen form for dokumentation.
Klub 329 her efterfølgende indsendt generalforsamlingsreferat fra 2011 (dog uden
oplysninger om valgte i bestyrelsen), regnskab fra 2010 og oplysning om, at de følger
FOA 1s ”standardklublove”. Vi har efterfølgende efterlyst oplysninger om valgte og
efterlyst tidligere dokumentation.
På den baggrund foreslås det, at vi afventer en lukning af klub 329, da den har vist
initiativ – men at vi fortsat indefryser klubmidlerne.
De 3 andre klubber foreslås lukket med udgangen af august måned, med mindre de på
dette tidspunkt har reageret på en måde, så der er udsigt til en løsning.

De øvrige klubber, som ikke havde indsendt de obligatoriske dokumenter er den 31/5
2011 tilskrevet (ved formand og kasserer) om:
retningslinjerne
repræsentantskabets besluttede sanktioner
muligheden for at hente hjælp i FOA 1
at der er frist den 30. november 2011 for indsendelse af dokumenter
Klubberne har således fået ½ år til at bringe forholdene i orden.
Efter den 30. november 2011 vil repræsentantskabet blive orienteret om status.
Beslutningen fra april måned: ”Fremover har klubberne 3 måneder til at aflevere
dokumenter. Derefter indefryses midler til dokumenter afleveres” er svær at opfylde,
hvis der menes 3 måneder efter afholdt generalforsamling, da FOA 1 ikke har overblik
over klubbernes generalforsamlinger.
Hvis det i stedet menes, at klubberne skal indsende dokumenter senest 1. april for året
før, kan beslutningen håndteres.

Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet drøfter og beslutter ovenstående vedrørende lukning af klubber
at repræsentantskabet tager ovenstående vedrørende øvrige klubber til efterretning
at repræsentantskabet afklarer, hvornår de 3 måneder regnes fra

Beslutning:

3 klubber lukkes – Klub 329 får chance til at aflevere de resterende
dokumenter
Øvrige klubber: indstilling tages til efterretning
Skæringsdato er som foreslået den 1. april for generalforsamlinger
det foregående år

5. Økonomiorientering (CW)
Sagsfremstilling:

Den faglige sekretær med økonomiansvar giver ved hvert ordinært
repræsentantskabsmøde – dog ikke i februar – en oversigt over organisationens
økonomi.
På grund af sommerferieafvikling og på grund af den økonomiansvarliges fravær ved
repræsentantskabsmødet giver det ingen mening, at fremlægge økonomiorientering på
dette møde.

Indstilling:

Den økonomiansvarlige indstiller
at repræsentantskabet tager ovenstående til efterretning

Beslutning:

Taget til efterrretning

6. Gensidig orientering
Portører på Rigshospitalet: Projekt om psykisk arbejdsmiljø. Håber, at det også virker på medlemstallet, at vi er der jævnligt. (Indtil videre ser prognoserne OK ud)

Sammenflytning (HC) – Ingen møder i sommer. Det forberedende udvalg består af:
KPP, JH og fra KLS Ellen Pedersen og én til
Medlemshverveuge: Sidste gang fik vi 49, mens det denne gang er uafklaret. Vi var
på flere arbejdspladser, hvor alle er organiseret, så det gav ikke nye medlemmer –
men helt sikkert en værdi i form af fastholdelse og synlighed. Kampagne ændres i

2012 til kun en lkampagne pr år – men ellers lægges op til lokale initiativer
Regionerne (Per Olsen): Hver gang Lars Løkke giver en ”gave”, så skal pengene
betales tilbage. Budgettet genåbnes næsten hvert kvartal med nye nedskræinger til
følge.
FOA’s holdning til regionerne: Mod at regionerne ikke har egen skatteudskrivning.
Der mangler demokrati – frygter demokratiet, hvis nye planer føres igennem –
manglende demokrati ved professionelle betyrelser
Buschaufførerne
o

Pt. 42 medlemmer, hvor kun 11-12 er på FOA’s overenskomst

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

Buschauffører skal køre på løs tjeneste og hvis ikke de ønsker dette, så kan de

betragte sig som opsagt – 2 agter at benytte dette ”tilbud”

7. Aktivismeprojekt (JH)
Sagsfremstilling: Repræsentantskabet besluttede på mødet i juni måned at tilslutte sig
forbundets aktivismeprojekt.

Følgende har efterfølgende tilmeldt sig som aktivister:
Repræsentantskabsmedlemmer:
Jim Hallberg
Per Olsen
H. C. Bang
Bjarne Biel
Jesper Hesselholdt
Øvrige tillidsvalgte:
Flemming Dam

Steen Bøytler
Lars Galten
Niels Petersen
Levi Madsen
Dette møde er projektets opstartsdag i FOA 1, og vil have følgende
indhold:
Mål for projektet
Afdelingens indsats
Rammer og økonomi
Vedlagt ”opstartsbrev” for projektet. Til orientering er 2-dags
aktivistworkshop i september efterfølgende rykket til 26. – 28.
september.
I skrivende stund har vi ikke modtaget nærmere materiale om projektet
eller om opstartsdagen. Hvis materiale modtages inden mødet, vil det
blive eftersendt.
Indstilling:

Politisk ledelse indstiller
at repræsentantskabet behandler punktet i samarbejde med forbundets
projektansvarlige

Beslutning:

JH afklarer politiske og økonomiske spørgsmål med PL, når behovet er
der – hvilket også ligger i deltagelsen i projektet
Målet er synliggørelse af FOA 1 og at lære at arrangere aktioner
På tillidszonen under medlkemsorganisering findes et punkt: Idebank
aktivivsme

Referent

Claus Windfeld

