
 

Side 1 af 2. 

 

Mødedato: 27-08 2020. 

 

Mødested: FOA Vendsyssel, Mellemgade 12, 9800 Hjørring 

 

Mødet Start kl.: 12.00 med let frokost 

 

Mødet afsluttet kl.: Senest kl. 16.30. 

 

Næste møde:    Intet planlagt 

 

Fraværende: Aase Knudsen og Annette Seidler begge med afbud.  

 

Mødedeltagere:  

 

Formand: Svend Jensen (SJ)  

Næstformand: Jesper Larsen (JL)  

 Aase Knudsen (AAK)  

 Mogens Stadsvold (MS) 

 Jørgen Torp (JT)  

 Hanne Toft (HT)  

 Annette Seidler (AS)  

 Svend Olesen (SO) Ordstyrer. 

 Ken U. Christensen (KUC) 

suppleant  

 Henrik Jensen.  

 

Referent:  Hanne toft 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Spisning. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Året indtil nu bredt, hvordan ser det ud på jeres arbejdspladser. 

4. Ekstraordinær generalforsamling, samt året frem til ordinær 

generalforsamling. 

5. Fremtidens struktur, seneste nyt. 

6. Økonomi. (Status året til dato). 

7. Gensidig orientering. Det vi kan nå. 

8. Evaluering af bestyrelsesmøde. 

9. Evt.  

 

Referat: 

 

 1. Spisning. 

Lækkert smørrebrød. 

 

Referat sektorbestyrelsesmøde 
Bestyrelsesmøde 30. 2020 Servicesektoren 

  Vendsyssel 
FIU nr.  

9501-20-08-02 
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Side 2 af 2. 

 2. Godkendelse af dagsorden.  

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 3. Året indtil nu bredt, hvordan ser det ud hos jer på jeres arbejdspladser. 

Bestyrelsen har hver især budt ind med, hvordan det har været på de forskellige 

arbejdspladser under Coronakrisen og hvordan situationen er nu. Der blev en god 

debat omkring emnet. Bl.a. håndtering og transport af håndsprit og regler for 

ekstra rengøring, der er mange problematikker der opstår omkring Covid-19 rundt 

omkring. 

SJ orienterede om hvordan møder, generalforsamling m.m. PT enten er blevet 

aflyst eller er blevet afholdt over Skype på grund af Covid-19. Også hvordan det 

har præget afdelingen under Covid-19 med nedlukning i starten og senere 

genåbning for medlemmer. 

Mødet om Overenskomst 2021 i Ålborg er også aflyst, men FOA-medlemmer kan 

deltage d. 1. september via et tilsendt link over internettet.  

 

 4. Ekstraordinær generalforsamling samt året frem til ordinær 

generalforsamling. 

SJ stopper 1. November og går på efterløn. Vi skal have valgt en ny formand til 

sektoren. Der skal findes ud af hvordan sektoren kan afholde ekstraordinær 

generalforsamling via Skype eller fremmøde. Der arbejdes på at finde en dag i 

uge 40 til afholdelse af valg.  

Bestyrelsesmøde inden jul bliver d. 9. december kl. 14. 

 

 5. Fremtidens struktur, seneste nyt. 

SJ kunne ikke sige meget nyt om emnet, da der ikke er sket meget.  

Der er en del problematikker med hensyn til faggrupper og hvor de skal placeres i 

de forskellige afdelinger og om der skal holdes en strukturkongres. 

 

 6. Økonomi. (Status året til dato). 

Budget er fremsendt til bestyrelsen. Materialet blev gennemgået af SJ og 

økonomien ser god ud. 

 

 7. Gensidig orientering. Det vi kan nå. 

Bestyrelsen har fået fremsendt referater og gennemlæst materialet. 

SJ udleverede GUIDE TIL NY FERIELOV til bestyrelsen. 

 

 8. Evaluering af bestyrelsesmøde. 

Godt møde og dejligt at ses i fagligt forum trods Covid-19. 

Det var desværre SJ sidste bestyrelsesmøde inden efterløn, så lidt vemodigt. 

 

 9. Evt. 

 


