Kandidatpræsentation
Medlemmerne i FOA Frederikshavn kan vælge imellem 6 kandidater, når der skal vælges
kandidater til afdelingsbestyrelsen.
Valget finder sted på afdelingsgeneralforsamlingen mandag den 24. marts 2014. Ved
opstillingsfristens udløb er der opstillet 6 kandidater til tre 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 10 kalenderdage før
generalforsamlingen. Stemmesedlen samt dokumentation skal være afdelingen i hænde senest
dagen før generalforsamlingen.
Herunder kan du møde de 6 kandidater, og på de følgende sider læse kandidaternes egen
præsentation af sig selv. Kandidaterne er oplistet i alfabetisk rækkefølge (efter efternavn).
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Jette Abildgaard
Jeg hedder Jette Abildgaard og er 37 år. Jeg er gift og
har 3 børn på 10, 9 og 6 år.
Jeg er uddannet Social og sundhed assistent tilbage i
1997. Siden der har jeg været nattevagt i sydbyen og
er nu på 10 år i Abildparken som dagvagt.
Jeg har fungeret som tillidsrepræsentant i ca. 4 år og
er utrolig glad for det. Jeg mener det er vigtigt at der er
nogen til at snakke kollegaens sag i de svære
situationer.
Det er et meget udfordrende erhverv hvor man
kommer ud for lidt af hvert.
Jeg har været suppleant i 2 år i bestyrelsen i FOA , deraf har jeg det sidste halve år været med til
alle bestyrelses møder. Jeg finder organisations arbejde utroligt spændende og det ligger mig
meget på sinde at jeg repræsenterer et forbund der spænder bredt.
Jeg stiller derfor op til en plads i bestyrelsen, hvor det er muligt at gøre sin stemme gældende.

Helle Bagh Jensen
Jeg hedder Helle Bagh Jensen 47 år, født og opvokset i
Skagen, gift med Michael Bagh 45 år og har 1 barn på 18
år.
Jeg har været plejehjemsassistent i 26 år og ansat på 14.
År på et dement afsnit – Drachmannsvænget i Skagen,
derfor inden arbejdede jeg i København.
Jeg har været tillidsrepræsentant i 13 år i Skagen, Jeg er
meget faglig - aktiv - Bestyrelsesmedlem i Social og
Sundheds sektoren og i Klubben for autoriserede Social og Sundhedsassistenter og
Plejehjemsassistenter.
Jeg opstiller 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. Jeg går helhjertet ind for
bestyrelsesarbejde og mener jeg har meget at byde på.
Venlig hilsen
Helle Bagh Jensen
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Katja Brændstrup
Jeg hedder Katja Brændstrup og har min daglige gang
i Frederikshavn svømmehal, hvor jeg er livredder,
massør, underviser og TR!
Jeg sidder som næstformand i servicesektoren, og er
personlig suppleant for sektorformanden i
afdelingsbestyrelsen.
Jeg har efterhånden været med til en del bestyrelsesmøder i afdelingen og synes det er både
spændende og interessant at deltage aktivt i dialoger om den politiske vinkel på hvordan vores
arbejdsliv udvikler sig og hvad der er bedst for vores medlemmer så de får de bedst mulige vilkår.
Grundlaget for mit kandidatur til afdelingsbestyrelsen er, at have mulighed for at arbejder for alle
FOA´s medlemmer og ikke kun en enkelt sektors.

Hanne Fristrup
Fællestillidsrepræsentant (FTR) for
pædagogmedhjælpere og pædagogiske
assistenter i Frederikshavn kommune.
Jeg ønsker genvalg til bestyrelsen fordi jeg har tid,
lyst og prioriterer bestyrelsesarbejdet højt.
Jeg har siddet i afdelingsbestyrelsen for FOA
Frederikshavn, siden fusionen med PMF.
Jeg er udpeget som LO’s repræsentant i kommunens Fag-MED, og sidder også i 2 Center-MED i
kommunen. Mine poster i MED-udvalgene giver mig indsigt i mange faggruppers arbejdsforhold.
Jeg brænder for, at vores organisation hænger sammen fra medlemmerne på arbejdspladserne og
til FOAs top. Sammenhold gør os stærke, og det er vigtigt, at vi trækker i samme retning.
Som FTR ser jeg mig selv som bindeled mellem mange, f.eks. afdelingen(FOA Frederikshavn),
TRere, medarbejdere på arbejdspladserne, ledere, MED-udvalg, og jeg ser, de forskellige
holdninger, synspunkter m.m. som jeg møder i mit arbejde, som noget værdifuldt for
bestyrelsesarbejdet i FOA Frederikshavn.
Jeg ser mig selv som en pligtopfyldende person, der møder forberedt op til alle møder og arbejder
seriøst med bestyrelsesarbejdet. Og da jeg ikke føler, at der er mistillid til mig i forbindelse med mit
arbejde i bestyrelsen, så håber jeg selvfølgelig, at i vil sætte kryds ud for mit navn, så jeg kan
fortsætte mit arbejde i bestyrelsen.
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Per K. Nielsen
Jeg hedder Per Kjærsgaard Nielsen, jeg er 48 år,
og oprindeligt uddannet automekaniker, men har
de sidste 25 år arbejdet som portør på
Frederikshavn Sygehus, Frederikshavn Skagen
Sygehus og nu Sygehus Vendsyssel
Frederikshavn. Jeg har ligeledes været medlem
af DKA og nu FOA Frederikshavn i 25 år.
Det faglige arbejde har altid interesseret mig,
hvilket har resulteret i mange år som
tillidsrepræsentant for portørerne i Frederikshavn. Jeg har endvidere tidligere siddet som medlem
af social- og sundhedssektorens bestyrelse i FOA Frederikshavn, ligesom jeg i adskillige år har
bestridt posten som bilagskontrollantsuppleant – en post / titel, som jeg var meget stolt af. Har i
øvrigt et par år i lønudvalget på mit cv. På generalforsamlingen 2013 blev jeg valgt som
bestyrelsessuppleant, og har derfor deltaget i hovedparten af bestyrelsesmøderne i 2013. Det er
netop derfor, jeg nu opstiller til en ordinær bestyrelsespost, fordi jeg finder bestyrelsesarbejdet
både spændende og udfordrende.
Så kort og godt: Jeg opstiller som kandidat til valg for en ordinær bestyrelsespost i FOA
Frederikshavn, fordi jeg mener, at jeg kan bidrage med en konstruktiv, relevant og troværdig
samarbejdsform, som kan være til gavn for FOA Frederikshavn og alle FOA Frederikshavns
medlemmer.
Med venlig hilsen og ønske om et godt valg
Per Kjærsgaard Nielsen

Joan Pedersen
Jeg hedder Joan Pedersen er 59 år, gift med
Bjarne som jeg har kendt i 43 år. Vi har 3 voksne
drenge og 3 børnebørn. Vi bor i Strandby alle
sammen.
Af uddannelser har jeg følgende:
1973: klinik assistent på Børnetandplejen i Sindal.
1986: sygehjælper
1996: social og sundhedsassistent
2005: modul ”ledelse i praksis” på akademi uddannelsen
2009: projektleder uddannelsen
Jeg har siden 1991 været valgt tillidsrepræsentant og de sidste 15 år været
fællestillidsrepræsentant i Frederikshavn Kommune.
Jeg ser mig selv som en stille og rolig person, som ikke er bange for at give min mening
tilkende, og jeg vil rigtig gerne i dialog med mine samarbejdspartnere. Samtidig ser jeg mig
selv som en person der har let ved at samarbejde med alle. Har siddet i afdelingsbestyrelsen i
mange år, og tager fortsat gerne del i bestyrelsesarbejdet.
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