
Referat fra Sektorgeneralforsamlingen i Social og Sundhedssektoren  

den 11. september 2017. 

Der var 25 fremmødte, hvoraf de 24 var stemmeberettige. 

Sektorformand Gitte Christensen bød velkommen til den årlige 

sektorgeneralforsamling og håbede på en god aften. 

 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af forretningsorden: Formand Gitte Christensen 

fremlagde generalforsamlingen forretningsordenen og blev 

godkendt. 

2) Valg af dirigent: Formand Gitte Christensen forslå på bestyrelsens 

vegne Formand for FOA Frederikshavn Louise K. Nielsen som 

dirigent – Louise K. Nielsen blev valgt og overtog derefter 

generalforsamlingen.  Louise gennemgik procedure om varsling af 

lovlig generalforsamling som hun konstaterede at den var idet den 

var indvarslet 21 kalender dage før afholdelsen i faget nr. 3 og på 

FOA´s hjemmeside. 

3) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

4) Valg af referent: Helle Bagh Jensen blev foreslået og valgt. 

5) Valg af stemmetæller: Marlene Dam Madsen, Jette Abildgaard og 

Helle Thomsen blev forslået og valgt. 

6) Beretning ved Formanden:  Formand Gitte Christensen fremlagde 

beretningen og denne blev godkendt – vedlagt. 

7) Indkommende forslag: Der var ikke modtaget punkter til 

generalforsamlingen. 

Dirigenten afbrød generalforsamlingen til kaffepause. 

I pausen orienterede faggruppe repræsentant for Social og 

Sundhedshjælper Jeanette Christensen om faggruppelandsmødet d. 

26/4 2017 i Nyborg – hvor der i denne faggruppe blev diskuteret at 



der i nogle kommuner ikke vil benytte Social og Sundhedshjælper 

mere, det var en problematik som skulle tages til efterretning. 

Ligeledes blev der i denne faggruppe diskuteret OK 18 og hvad 

faggruppen indstillede som krav. 

Jeanette havde et ønske om at der blev sat mere synlighed på 

faggruppelandsmødet i sektoren, da det var svært for hende at 

fremføre hvad Social og Sundhedshjælperne i Frederikshavn mere. 

Faggrupperepræsentant for Social og Sundhedsassistenterne Tina 

Jensen orienterede efterfølgende hvad der rørte sig i Social og 

Sundhedsassistenterne faggruppe. Det var en generelt, hvad der 

rørte sig i kommunerne og at Social og Sundhedsassistenternes 

kompetence område ikke følger med tiden. På det regionale område 

er der næsten ingen Social og Sundhedsassistenter de er erstattet af 

sygeplejersker. OK 18 blev også drøftet i denne faggruppe. En vigtig 

ting der også blev drøftet var hvor meget der skulle til før man som 

social og Sundhedsassistent mister sin autorisation. 

Ligeledes ønske Tina Jensen en drøftelse af hvad vi vil bruge 

faggruppelandsmødet til og henstillede bestyrelsen af tage stilling, da 

hun som faggruppelandsmøde repræsentant var valgt på nuværende 

tidspunkt – men ønskede gerne at forsætte som repræsentant. 

 

Efter fremlæggelsen genoptog dirigenten gerneralforsamling. 

 

8) Valg til sektorbestyrelsen: 

a) Valg af sektorformand for 3 år: Eneste kandidat Gitte 

Christensen som blev valgt med klapsalver. 

Louise K. Nielsen orienterede om valg af bestyrelsesposter idet der 

var 2 pladser til bestyrelsen for 2 år og 1 plads som suppleant i 1 

år. 



Louise spurgte generalforsamlingen og valgende skulle foretages 

enkeltvis eller samlet i 1 valg. 

Generalforsamlingen besluttede at valgene til bestyrelsen forgik 

med 1 valg og man måtte sætte max. 2 krydser. Der var 4 

kandidater til 3 poster og følgende kandidater er: Jeanette 

Christensen, Majbritt Corfixen, Rene Jørgensen og Anne Mette 

Højmark Petersen som præsenterede sig selv inden valget. 

Valg til bestyrelsen blev følgende: 

Jeanette Christensen: 22 stemmer - valgt for 2 år ordinært plads 

Anne Mette H. Petersen: 10 stemmer – valgt for 2 år ordinært 

plads. 

Majbritt Corfixen: 7 stemmer – valgt til suppleant for 1 år 

Rene Jørgensen: 2 stemmer  

 

Dirigenten takkede for en god generalforsamling og gav ordet til 

sektorformand Gitte Christensen som takkede for valget og gav en 

stor tak til de tillidsvalgte i sektoren. 

Gitte opfordrede generalforsamlingen at støtte om op 

demonstrationen d. 13. september kl 18.30 på Frederikshavn 

rådhus. 

 

 

 

 

 

  


