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Referat  

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmøde mandag den 19. marts 2018 

FIUSYS. nr. 9501-18-08-01 

 

Mødet startede kl. 9.00 

Mødet sluttede kl. 13.20  

Mødet blev afholdt i afdelingens lokaler i Hjørring 

 

Møde deltager: 

Birger Lyngholm Thomsen  BLT Lone Dalsgaard Jensen  LDJ 

Lene Berendt  LB Aase Dissing Povlsen  AaP 

Leif Risgaard Jensen   LRJ Lene Svenningsen   LS 

Jane Sommergren  JS Maibritt Jensen  MJ 

Hanne Christensen  HC Louise Djernæs  LD 

Svend Jensen  SJ Anders Nis Aagren Broberg ANB 

Anna-Marie Thøgersen  AT Dorthe Stokholm Olsen  DSO 

 

Afbud: Svend Jensen var syg, Dorthe Stokholm Olsen deltog ikke  

Referent: Mette Kabbeltved Pedersen 

Dagsorden: 

1. Valg af mødeleder. 

a) Indstilling: Leif Risgaard Jensen  

b) Beslutning: Leif Risgaard Jensen blev valgt. 
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2. Godkendelse af dagsorden: Der blev sat pkt. under OK 2018 vedr. møde 

mandag aften den 19. marts 2018 i Aalborg, dagsorden blev herefter 

godkendt. 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: Referat blev godkendt 

 

4. Økonomi: 

Budget opfølgning januar 2018,    Bilag 1 

Regnskab 2017, godkendelse af regnskab 2017. Efter sendes. 

a) Indstilling: 

Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. 

Bestyrelsen gennemgår regnskabet for 2017, bestyrelsen godkender 

regnskabet.   

b) Beslutning: Formanden gennemgik budgetredegørelsen for februar 2018 

som var blevet eftersendt. Budgettet blev taget til efterretning. 

Årsregnskabet for 2017 som var eftersendt, viser et resultat på  

-59.000,-. Årsregnskabet blev godkendt. 

 

5. Generalforsamling 2018    Bilag 2 

a) Indstilling: 

Generalforsamlingsmaterialet gennemgås, den skriftlige beretning godkendes. 

Bestyrelsen vælger dirigenter. 

b) Beslutning: Formanden gennemgik materialet til generalforsamlingen 

der afholdes 12. april 2018. Vedtægtsændringerne er blevet godkendt 

på sektorgeneralforsamlingerne, og skal nu behandles på 

afdelingsgeneralforsamlingen.  Den skriftlige beretning blev godkendt. 

Såfremt Louise Djernæs og Maibritt Jensen ikke bliver valgt til 

bestyrelsen, ønsker de at stille op som suppleanter.  
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Bestyrelsesmedlem Lene Svenningsen og sektorformand Hanne 

Christensen blev valgt til dirigenter til afdelinsgeneralforsamlingen. 

6. Ok 18. 

Som det ser ud på nuværende tidspunkt, er udsigterne til en stor konflikt stor, og vi 

kan forvente at ca. 1000 medlemmer i Vendsyssel vil blive omfattet af 

konflikt/lockout.  

 

a) Indstilling: 

b) Beslutning: Formanden orienterede om de forskellige tiltag i forbindelse 

med konflikten. FOA har tilsagn om leje af Bingohallen i Hjørring, 

Dronninglund hallen og Brønderslev hallen, hvor de strejkende 

medlemmer skal registreres hver dag. Der vil blive afholdt 

medlemsmøder i forbindelse med konflikten, datoerne vil blive udmeldt 

hurtigst muligt. Medlemmerne vil kunne holde sig orienteret via FOA 

Vendsyssels hjemmeside om konflikten. 

Anders Broberg forlod mødet efter pkt. 6 kl. 12.00 

 

7.  Gensidig orientering. 

a. A-kasse. 

Formanden orienterede om de to nye medarbejdere der er ansat i 

A-kassen i Frederikshavn. Det går rigtig godt. 

b. Teams. 

Team Tillidsvalgte: formanden orienterede om at de er kommet 

godt i gang med den nye grunduddannelse. Man ønsker at TR 

aftalerne kommer til at følge rammeaftalerne, på 3 år. Man 

ønsker en fælles FTR aftale indenfor regionen. Team 

arbejdsmarkedsforhold: intet nyt. Team Løn: Leif havde planlagt 

møde med kommunerne om lønindplaceringsskemaer, men det er 

udskudt indtil efter evt. konflikt. Der er et ønske fra de forskellige 

teams om forståelse i forhold til en evt. konflikt. 
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c. Sektorerne: Sektorformand Jane Sommergren var syg til 

Pædagogisk generalforsamling, så Lis Petersen afholdt 

generalforsamlingen. der var kampvalg til posten som 

næstformand i bestyrelsen. Sektorformand Hanne Christensen fra 

Social- og sundedssektoren fortalte, at de havde en god 

generalforsamling. Social og sundhedsfaggruppelandsmødet er 

udsat. Årsmødet er sat til juli måned, hvor de skal havde ny 

sektorformand for centralsektoren. 

d. Bestyrelsesmedlemmer: Anna-Marie Thøgersen konflikten fylder 

meget.  

e. Dagligledelse: Formanden orienterede om renoveringen af kontoret 

i Brønderslev.  

Der er ekstraordinær kongres i LO/FTF vedr. fusionen af de to 

hovedorganisationer.  

Der er ekstraordinær kongres i FOA den 25. april 2018, hvor der 

er valg af formand. Der er 2 kandidater, FOAs næstformand Mona 

Striib og LOs næstformand Nanna Højlund. 

 

Lone Jensen og Louise Djernæs forlod mødet efter pkt. 7c kl. 

12.45. 

8. Henvendelse fra Nordjyske medier. 

Afdelingen har fået en henvendelse fra Nordjyske medier vedrørende annoncer 

og radio spot. 

Der er tale om en aftale der løber i 12 måneder, fra den 1. maj 2018 til 30. 

april 2019, og er fælles med FOA Frederikshavn. 

Der er tale om at FOA Vendsyssel i 26 uger kan få en annonce i 2 lokal aviser, 

Oplands Avisen og vendelbo Posten. 

Derudover kan vi på ANR Hjørring eller Radio Vendsyssel få 1 radio spot om 

ugen i 6 uger eller 6 spot pr. dag i 1 uge, spottene er på 20 sekunder. Prisen er 

19.000 kr. + moms. 
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a) Indstilling: 

Der indstilles at bestyrelsen drøfter tilbuddet. 

b) Beslutning: Formanden gennemgik tilbuddet. Bestyrelsen 

godkendte herefter forslaget. Man vil i daglig ledelse arbejde på 

udkast til radiospots samt annoncer i  

 

9. Gennemgang af referater 

a. HB: Intet at bemærke  Bilag 3 

b. HU Hjørring: Intet at bemærke  Bilag 4 

c. HU Brønderslev:    Bilag  

d. HU Regionen: Intet at bemærke  Bilag 5 

e. Servicesektoren: Intet at bemærke  Bilag 6 

f. Pædagogisk sektor: Intet at bemærke  Bilag 7 

g. SOSU sektor: Intet at bemærke   Bilag 8 

 

10.Lukket punkt. 

 

11.Eventuelt. 

Intet at bemærke. Mødeleder Leif Risgaard Jensen takkede for god ro 

og orden, og afsluttede mødet. 

 

Næste møde: mandag den 14. maj 2018 i Hjørring 

Husk at melde afbud hvis du ikke kan deltage. 


