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Referat 

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmøde 25. juni 2020 

FIUSYS. nr. 9501-20-08-00 

 

Mødet starter kl. 12.00 

Mødet afsluttes kl. 14.45 

Mødet afholdes virtuelt på Teams 

 

Møde deltager: 

Leif Risgaard Jensen LRJ Maibritt Jensen MJ 

Lene Berendt LB Lene Svenningsen LS 

Anne Marie Thøgersen AT Mette Panum Andersen MPA 

Hanne Christensen HC Louise Djernæs LD 

Svend Jensen SJ Jesper Arenskov Larsen JAL 

Lone Dalsgaard Jensen LDJ Dorthe Stokholm Olsen DSO 

Aase Dissing Povlsen AaP  

 

Afbud: Lene Svenningsen, Maibritt Jensen, Hanne Christensen 

Indkaldt: suppleant Jette Rasmussen, der ikke kan deltage 

Referat: Lene Berendt 

 

Dagsorden: 

1) Valg af mødeleder. 

a) Indstilling: Anne Thøgersen 

b) Beslutning: Anne Thøgersen 
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2) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

3) Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde  

Aase vil gerne have slette en sætning fra referatet, det slettes 

Tilføjelse til punkt 5, der indkøbes telefoner, DL har beføjelser til at købe. 

Referat godkendt. 

4) Økonomi      Bilag: 

 
• Der er ved udsendelsen af dagsordenen ikke modtaget budgetbalance              

pr. 01-05-20 

Udsendes til bestyrelsen før mødet 

 

a) Indstilling: Formanden gennemgår balancen 

DL indstiller at budgetbalancen tages til efterretning 

b) Beslutning: 

Der er desværre ikke kommet budgetbalance, de bliver eftersendt 

5) Generalforsamlinger pr. 01-09-2020 

a) Forslag til afviklingen fra bestyrelsen? 

b) Dagsorden Afdelingsgeneralforsamling 

c) Dagsorden Sektorerne (Udsendt) 

d) Skal vi lave et fælles program til udlevering når man ankommer?  

e) Tidsplan for aftenen 

f) Dato for udsendelse / indkaldelser 

g) Pen - Sam skal vi have besøg af dem? 
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Beslutning: 

A) 

Der accept fra sektor bestyrelserne om at afholde alle 

generalforsamlingerne den 1 september 2020 

B) 

På valg er: 

Afdeling næstformand Lene Berendt for 3 år 

Bestyrelsesmedlemmer Lone Dalsgaard, Lene Svenningsen, Jesper 

Larsen for 3 år 

Bestyrelsessuppleant Jette Rasmussen og 2 vakante for 1 år 

1 bilagskontrollanter Anne Marie Kær Møller for 2 år 

2 bilagskontrollantsuppleant Vagn Quist Jensen og Ditte Mikkelsen for 

1 år 

2 Fanebærer Ingrid Mose og Ditte Mikkelsen for 1 år 

5 Lønudvalg Aase Dissing Povlsen, Dorethe Heilesen Andersen, Lene 

Svenningsen, Lene Engelbrecht Nielsen, Mogens Stadsvold for 1 år 

D/E) 

Der laves et fælles program, sosu kl 17, PÆD og teknik/service kl 

17.30, maden sættes på til 18.30, afdelings generalforsamling med 

start kl. 19.30 

F) 

Der laves opslag vedr. de forskellige generalforsamlinger, når man går 

til spisning, bliver man registeret til også at deltage på 

afdelingsgeneralforsamlingen, der bliver et samlet tilmeldingslink. 

G) 

Pen Sam indbydes 

6) OK 2021 

o Vi skal forhandle OK 2021 på vanlig vis 

a) Formanden orienterer om den kommende periode 
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b) Medlemsmøder  

o DL foreslår fællesmøder  

▪ Hvor mange og hvor? 

c) Dato for kravs indsendelse til Forbundet 

Beslutning: 

Der påbegyndes forhandlinger til OK 2021, der indhentes OK-forslag som 

normalt. 

Materiale er på vej fra forbundet. Der er en snæver tidsramme på ca. 6 uger. 

1 september 2020 er der et stormøde fra 17.30 til 21, da det falder sammen 

med vores generalforsamling, der undersøges om der vil være mulighed for 

at deltage i region midt eller komme med via skype den 2 september. 

Der sendes tidsplan med ud for OK 21 

Vi afholder to medlemsmøde, hvor TR opfordres til at møde op 1 i Hjørring 

og 1 i Brønderslev, dato kommer senere. 

 

7) COVID-19 

o Lokalaftale med Hjørring kommune 

o Status  

Beslutning: 

Der er lavet en frivillighedsaftale om dækning af vagter på 

vendelbocenteret. Personalet inden for ældreområdet tilbydes at blive testet 

hver uge, de næste to mdr. 

8) AMR/TR konference 15.-16. september 2020 

o Status antal tilmeldinger 

 Der pt tilmeldt 52 deltagere i Rebild 

 

9) Gensidig orientering 

a) A-kassen 
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Der har været en øget ledighed i disse Corona tider, pt 125 ledige. 

b) Teams 

Team Arbejdsmarkedsforhold: jobcenteret er åbnet op, men de vil 

gerne holde mange af møder på skype/telefon. 

Under lukningen har vi få en del pensioner igennem.  

De medlemmer der testet positive, de vil få det anmeldt som en 

arbejdsskade 

Team løn og ansættelse, der er pt urafstemning i de private 

overenskomster KA Pleje (vores medlemmer ved Blæksprutten) 

Team tillidsvalgt, kursuserne har været aflyst, men der kommer 

kursus i efteråret 

Der er begyndt at blive afviklet valg af TR i manglende områder. 

Team adm. har arbejdet hjemme, hvor det fungerede fint, alle er nu 

tilbage på kontoret. 

c) Sektorerne 

o SOSU ved HC 

Covid 19 

o SERVICE ved SJ 

Forlængelse af aftale for husass/service ass. 

Udskudt af lønforhandlinger 

o PÆD ved LRJ / AT 

Bestyrelse møde i uge 33 

Der tales om minimums normeringer på centrale 

formandsmøder 

Der er drøftelser ang. normperiode inden for daginstitutioner, 

der er gået brev ud til vores medlemmer, Kommunen kontaktes 

efter sommerferien 

d) Bestyrelsesmedlemmer 

o Bestyrelsesmedlemmerne orienterer bestyrelsen 
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Lone: der bliver snart slået en del 20 timers stillinger op. De kan 

få flere timer som vikar oveni. 

Mette: der er sendt høring ved Neuro rehabiliteringscenters 

placering. 

Louise: der er beslutte at opsige de sidste to beboere på 

havbakken 

Aase: AOF, der planlægges repræsentantskabsmøde i september  

e) Daglig ledelse  

Leif: Indtil 30/4 været medlemsnedgang, men fra 1 maj til 1 juni har 

vi haft en fremgang på 14 medlemmer 

Arbejdet under ”Corona” er der stor ros til vores medlemmer for at 

håndtere dette flot. FOA har påtalt i pressen at man ikke sal chikanere 

vores medlemmer for at arbejdet inden for sundhedsområdet. 

Cirkus, vi afventer stadigvæk at få refunderet vores depositum  

Orientering om strukturudvalget med kongrestemaerne 

Vi åbner først for fysiske møder efter sommerferien, men 

medlemmerne kan komme ind til os og få hjælp. 

FH møder om lokal struktur, hvor vi ikke kan blive enige i region 

Nordjylland 

10) Gennemgang af referater 

a) HB: Intet at bemærke  Bilag: 1 

b) HU Hjørring: Intet at bemærke  Bilag: 2 

c) HU Brønderslev: Intet at bemærke   Bilag: 3 

d) HU Regionen: Intet at bemærke   Bilag: 4 

e) Servicesektoren:     Bilag:  

f) Pædagogisk sektor:     Bilag: 

g) Social- og sundhedssektor:     Bilag: 
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11) Lukket punkt 

 

 

12) Eventuelt 

Intet. 

 

Næste møde:  

Onsdag den 2. september 2020 

 afholdes i lokalerne på kontoret i Brønderslev 

 

Husk at melde afbud i god tid, hvis du ikke kan deltage. 


