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Forretningsorden for Social- og Sundhedssektorens bestyrelse.  

1. Sektoren navn: 

1.1 Social og Sundhedssektoren, FOA Frederikshavn afdelingen. 

1.2 Beslutninger må ikke stride imod FOA Frederikshavn afdelingslove. 

2. Sektorens arbejdsopgaver/grundlag: 

2.1 Sektorens arbejdsopgaver-/grundlag samt kompetencer er ud fra i FOA Frederikshavn 

afdelingslove § 7 stk. 9 udstukne retningslinjer. 

3. Sektorbestyrelsesmøder: 

Møderne er heldagsmøder fra kl. 8.30 – 15. 00. Der er planlagt 5 årlige møder som planlægges 1 

gang årligt. 

Indkaldelse til ekstraordinære bestyrelsesmøder kan ske, når formand eller mindst 4 

bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt. 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker ved udsendelse af dagsorden, der skal være bestyrelsen i 

hænde senest 5 dage før bestyrelsesmødet. 

Punkter til dagsorden skal være formanden i hænde senest 10 dage før bestyrelsesmødet. 

Dagsorden har følgende fast punkter: 

a) Formalia. 

b) Informationen fra afdeling/sektor lokalt. 

c) Nyt fra Social og Sundhedsassistent/plejehjemsassistent klubben. 

d) Arbejdsmiljø. 

e) Referat fra den centrale sektor. 

f) Økonomi. 

g) Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde. 

h) Tema. 

i) Evaluering af mødet. 

j) Opgaver til næste møde. 

k) Evt. 
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Ved indkaldelse til ekstraordinær bestyrelsesmøder bortfalder kravet om, at dagsorden skal være 

bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 5 dage før mødet – dog skal en dagorden forelægges på mødet. 

Formanden leder møderne – I formandens fravær ledes mødet af næstformanden. Posten som ordstyrer 

går på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne.  

Bestyrelsen bør tilstræbe enighed – Ved afstemning afgøres sagen ved flertalsbeslutninger. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede. 

Der føres referat af alle bestyrelsesmøder. Referent erhvervet går på skift blandt bestyrelses 

medlemmerne.   

Referat bliver udsendt pr. mail til bestyrelsesmedlemmer og til FOA-afdelingen. 

Der udarbejdes et nyhedsbrev fra hvert møde så medlemmer kan følge med i sektorens arbejde. Dette 

nyhedsbrev ligge på FOA-Frederikshavns hjemmeside. 

Formand og Næstformand deltager i sektorårsmødet. 

4. Sektorens medlemmer: 

4.1 Henvisning til FOA Frederikshavns afdelingslove § 7 stk. 6. 

5. Generalforsamling: 

5.1 Henvisning til FOA Frederikshavns afdelingslove § 7 stk. 4,5,6,7 

6. Valg af sektorbestyrelse: 

6.1 Henvisning til FOA Frederikshavns afdelingslove § 7 stk. 6 

7. Faggrupper: 

8.1 Under sektoren kan der dannes faggrupper. Faggruppen har kompetence til ar træffe 

beslutning om forhold, der alene angår de enkelte faggruppe. Beslutninger må ikke stride imod 

FOA Frederikshavns afdelingslove. 

8.2 Faggrupperne er selv ansvarlig for afholdeles af møder og valg. 

8.3 Faggruppelandsmøde:  

8.3.1 Henvisning til Forbundslove § 11 stk. 3,4,5,6 

 

 

Vedtaget af Social og Sundhedssektor bestyrelse d. xx/xx-xxxx 

 

 

      

      

                                                                               


