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Mødedato: 24-06-21 

 

Mødested: FOA Hjørring 

 

Mødet Start kl.: 14,00 

 

Mødet afsluttet ca. kl.17.00 

 

Spisning kl. 18.00 

 

Næste møde:    16-09-21 

 

Fraværende:   

 

Mødedeltagere:  

 

Formand:                  Jesper Larsen (JL) 

Næstformand:   

 Aase Knudsen (AAK)  

 Mogens Stadsvold (MS) Ordstyre 

 Jørgen Torp (JT)  

 Hanne Toft (HT)  

 Annette Seidler (AS)  

 Svend Olesen (SO) 

 Ken U. Christensen (KUC) 

 

  

suppleant Henrik Jensen.   

 

Referent:   

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Valg af referent. 

3. Generalforsamling.2021  

4. indledende forhandlinger for Ambulance folkene. 

5. Økonomi.  

6. OK 21 

7. Faggrupplandsmøder Kost/teknik service 

8. Gensidig orientering. Tss- refert. Kss-Referat. Nyhedsbrev. Bestyrelse 

Konference nov 2021. Brønderslev kontoret. Hvordan går et ved jer 

9. Evaluering af bestyrelsesmøde. 

10. Evt.  

11. Spisning  

 

Dagsorden sektorbestyrelsesmøde 
Bestyrelsesmøde 2. 2021 Servicesektoren 

  Vendsyssel 
FIU nr.  

9501-21-08-03 
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Referat: 

 

1 Godkendelse af dagsorden.  

 

Dagsorden er godkendt. 

2 Valg af referent 

 

Hanne Toft er valgt. 

3 Generalforsamling 2021  

 

JL har stillet Forslag om udsættelse af 

Generalforsamling til februar næste år.  

Bestyrelsen er enig om at udsættelsen. 

4 Indledende forhandlinger 

for Ambulance folkene 

 

JL: FOA er i gang med at forhandle med 

Regionen om Fordeling af ambulancefolkene 

på centralerne, fordeling i Regionen, pauser, 

omklædning på job. Deres anciennitet er lidt 

svære at blive enige om. 3F mener at det er 

virksomheds overdragelse det mener regioen 

det ikke er. Aftalen skal gerne være klar til 

1.April 2022 hvor den træder i kraft. 

Der er 2 TR for paramedicinerne der er 

stoppet. Så der skal vælges nye TR om 14 

dage. 

5 Økonomi. (Status året til 

dato). 

 

Regnskabet er udsendt til bestyrelsen. 

JL gennemgik økonomien med bestyrelsen. 

Regnskab blev godkendt af bestyrelsen. 

 

6 OK.21 

 

Bilag med stemmefordeling ved urafstemning 

OK21 fordelt på faggrupper blev gennemgået 

af bestyrelsen.  

Bestyrelsen var enige om at stemmetallet er 

for lille i forhold til medlemmer i FOA. 

7 Faggruppelandsmøder 

Kost/teknik service 

 

Foregår i Kolding i august og 21.-22. 

september. 

AS deltager for kost og service og MB 

deltager for teknik og service. 

8 Gensidig orientering.  

 

Div. Bilag er sendt til bestyrelsen. 

JL gennemgik bilagene. Der blev debatteret 

om bl.a. Pensam forsikring, bank og pension.  

AS fortalte om lov og struktur i FOA vedr. 

kost og service, om faggruppen i de 3 

afdelinger i Nordjylland på sigt skal lægges 

sammen. Hygiejne/coronarengøring.  

FOA-dagene kommer D. 17-18 november, der 

bliver sendt mere info ud senere om hvor og 

hvornår. 

JL informerede om nye lokaler i Brønderslev 

afdelingen. Der er åbenhus d. 15/7 fra 14-17 

i de nye lokaler. 

De 3 sektorer laver en 

bestyrelseskonferrance d. 4-5 november 

2021  
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9 Evaluering af 

bestyrelsesmøde 

Skønt at igen kunne mødes efter corona 

restriktionerne. Stor faglighed i debatterne. 

Rart at høre hvad alle har oplevet i den her 

tid. 

10 Evt. 

 

 

11 Spisning.  

 

 

 


