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1. Valg af ordstyrer
Mette
2. Valg af referent
Maybritt
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
4. Budget & økonomi
Indledning:
Sektoren har taget hul på et nyt år og vores årlige grundbeløb pr måned er beregnet ud
Sektorens medlemstal pr.1.10.19 der var 2099 medlemmer.
Der har været forskellige henvendelser vedrørende tilskud til små aktiviteter og
bestyrelsen bedes drøfte og tage stilling om man fremadrettet bør understøtte de
medlems ansøgninger.
Ligeledes drøftes økonomi og sektorens tiltag i årshjulet 2020
Konklusion:
Regnskabet er sendt med ud.
Der er et overskud, de falder tilbage til afdelingen, så vi starter op med de 50.000.Der vil komme lidt små regninger, men den info vil blive sendt ud.
Der er kommet ansøgning fra portør gruppen om tilskud til et december arrangement,
det vælger vi at støtte op om.
Sådanne ansøgninger tages der stilling til individuel.
Bilag:
Regnskab 2019 & standard balance for elevkontoen (orienterings punkt)
5. Årshjul 2020
Indledning:
På det sidste bestyrelsesmøde i 2019 besluttede sektorbestyrelsen at der skal arbejdes
På et årshjul.
Der er sendt information ud til de tillidsvalgte med datoer og emner for kvartals
møderne. Det præciseres at det er tillidsvalgtes egen tid og der er ikke refusion for tid og
kørsel.
De temaer der er fokus på i den centrale sektor, hvordan løfter vi dem ind lokalt, så de
Indgår i sektorens arbejde, lokalt i kommunerne og i Regionen.
Umiddelbart kan emnerne være for tunge, her vil det være bedst at det bliver lagt på
kvartalsmøderne. Og så have lidt mere nærværs relateret emner til medlems aktivitet.

Det opfordres til at vi bliver bedre til at blande os i den lokale debat med emner der kan
tage udgangspunkt i centrale temaer.
Hvordan synlig gør vi det arbejde der foregår centralt så det bliver nærværende og synligt
for vores medlemmer lokalt, så en form af den røde tråd kan følges.
Der er lidt for langt fra store centrale temaer til vores lokale dagligdag. Er der nogle
problematikker der kan relateres lokalt, sættes der fokus på disse.
Fx kan medlemmernes sundhed være et vigtigt Det behøves ikke kun være den fysiske
sundhed men også den mentale/psykiske sundhed.
Fra dårlig hukommelse til klæbehjerne – medlemsaktivitet.
Hvilken synligheds kampagne skal sektoren igangsætte, selvstændigt og i samarbejde
med afdelingen.
Vi ser helst at det laves sammen med afdelingen, det løftes ind på afdelingsbestyrelsen.
Kan det være en ide at vi som TRer havde lidt FOA materialer der kan deles ud. FOA
klistre mærke (NY FRA FOA) der kunne sættes på opslagstavlen på arbejdspladsen.
Kan man lave en velkomst pakke til nye medlemmer.
Kompetenceudvikling og uddannelse i det hele taget, har høj prioritet og ligeledes
rekruttering og fastholdelse.
Uddannelse og kompetence løft for vores sektor medlemmer her er det den lokale TR
med støtte fra FTR, der er skal være primusmotor.
Der ses på information til de tillidsvalgte om kompetencefonden og omstillingsfonden.
Der arbejdes på at få en konsulent ud fra kompetence fonden til undervisning.
Orientering om SPIRE – Projektet
FOA afdelingerne i Nordjylland støtter ikke op om ideen, at der er ansat unge fra 13-17 år
på plejecentrene. Der er for stor usikkerhed mht. arbejdsmiljø.
FOA centralt afsøger om der kan forhandles overenskomst med KL
Bilag.
Minikompendie om ulighed i sundhed
Skab sunde arbejdspladser
Mødebog 22.1.20 Centrale Sektor
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Generalforsamling 2020
Indledning

Gennemgang af generalforsamling

Fokus punkt til Afdelings bestyrelsen, kan TR tilmelde kolleger?
Beretning den skrives sammen den 12. februar fra 16.00 til 18.00 i FOA Vendsyssel.
Valg
Der er skrevet til dem der sidder i bestyrelsen der er på valg. Der er kommet en del
tilbage meldinger.
Hvis man ønsker at genvalg skal det sendes skriftligt.
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Evt.:

