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Kandidatpræsentation  

Medlemmerne i FOA Frederikshavn kan vælge imellem tre kandidater, når der skal 

vælges kandidater til afdelingsbestyrelsen. 

 

Valget finder sted på afdelingsgeneralforsamlingen lørdag den 23. marts 2013. Ved 

opstillingsfristens udløb er der opstillet tre kandidater til to bestyrelsesposter, som 

medlemmerne nu kan vælge imellem.  

 

På den lokale hjemmeside www.foa.dk/frederikshavn findes alle praktiske oplysninger 

vedrørende afdelingsgeneralforsamlingen, herunder dagsorden, afdelingslove etc.  

 

Brevafstemning! 

Bemærk at det jf. afdelingslovenes § 5 stk. 8 kun er muligt at afgive en brevstemme for 

medlemmer, der er bosiddende på Læsø eller for medlemmer der grundet tjenstlige forhold 

er forhindret i at deltage på generalforsamlingen.  

Stemmemateriale kan rekvireres i afdeling ved personlig henvendelse tidligst 6 kalenderdage 

før generalforsamlingen. Stemmesedlen samt dokumentation skal være afdelingen i hænde 

senest dagen før generalforsamlingen.  

 

Herunder kan du møde de tre kandidater, og på de følgende sider læse kandidaternes egen 

præsentation af sig selv. Kandidaterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge (efter fornavn).  

 

            

Birgitte Martensen                   Helle Bagh Jensen                     Susan Myrdal 

            Side 2                                    Side 3                                          Side 4 
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Birgitte Martensen 

 

Mit navn er Birgitte Martensen, jeg er 46 år og 
arbejder på 13 år på Hørby Dybvad skole, som 
pædagogisk assistent. 

 

 Jeg er fornyligt stoppet som tillidsrepræsentant for 
mine kollegaer, da mit valggrundlag ikke var der mere, da der skal være 5 
ansatte inden for det personale gruppe som jeg repræsenterede på skolen.… 
Jeg sidder i bestyrelsen for pædagogisk sektor og jeg har været med i afd. 
bestyrelsen gennem flere år nu, først som suppleant og nu senest som 
ordinært bestyrelsesmedlem… Dette arbejde ønsker jeg inderligt at fortsætte 
med … 

FORDI: 

 Jeg syntes det er vigtigt, at der i bestyrelsen sidder medlemmer, der er 

 ”ude på gulvet”… som ved hvad sker derude, hvor FOA Frederikshavns 
medlemmer har deres hverdag.  

 Da jeg som bestyrelses medlem, repræsenterer alle FOA’s medlemmer, 
finder jeg det netop vigtigt, at bestyrelsens sammensætning er så forskellig 
som mulig 

 Sidst men ikke mindst, det er meget interessant, at være med til at tage 
beslutninger, der kommer alle os mellemmer til gode… 

Så derfor hvis du syntes at mine tre argumenter er gode, vil jeg blive glad, for 
at du sætter din stemme på mig.. 

 

Med venlig hilsen               

Birgitte Martensen                          
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Helle Bagh Jensen 

 

Jeg hedder Helle Bagh Jensen 46 år, født og 
opvokset i Skagen, gift med Michael Bagh 44 år og 
har 1 barn på 17 år. 

Jeg har været plejehjemsassistent i 25 år og ansat 
på 13. År på et dement afsnit – 
Drachmannsvænget i Skagen, derfor inden 
arbejdede jeg i København. 

Jeg har været tillidsrepræsentant i 12 år i Skagen, Jeg er meget faglig - aktiv 
- Bestyrelsesmedlem i Social og Sundheds sektoren og i Klubben for 
autoriserede Social og Sundhedsassistenter og Plejehjemsassistenter. 
Faggrupperepræsentant for plejehjemsassistenter, hvor jeg har deltaget i 
overenskomstforberedelserne i efteråret i København. 

Jeg genopstiller til bestyrelsesposten i FOA Frederikshavn, da jeg mener og 
tror jeg stadig kan bidrage og sætte præg på bestyrelsesarbejdet i FOA 
Frederikshavn. Jeg er ikke bange for at komme til orde og give min mening 
tilkende, jeg har begge ben på jorden og jeg vil som jeg har gjort i de 
forgange år stadig arbejde for medlemmerne i FOA Frederikshavn, jeg går 
helhjertet ind for bestyrelsesarbejde og mener jeg stadig har meget at byde 
på. 

Venlig hilsen  

Helle Bagh Jensen 
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Susan Myrdal 

 

Jeg hedder Susan Myrdal, jeg er 
fællestillidsrepræsentant for de kommunale 
dagplejere. 
 
Jeg er blevet opfordret til at opstille til en 
bestyrelsespost, den udfordring har jeg taget, da jeg 
mener vi skal have så bred en repræsentation som 
mulig, da dagplejerne er en stor faggruppe, så giver 
det mening at være med. 
 
MVH. Susan Myrdal 
 


