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Mødedato: 15.02.2022 

  

Mødested: FOA Hjørring - Mellemgade 

  

Møde startet kl.: 8.30 

  

Mødet afsluttet kl.: 15.30 

  

Næste møde: Aftales efter generalforsamlingen 

  

Fraværende: Lone Dalsgaard 

  

Mødedeltagere: Lene Nielsen, Kirsten Pedersen, Solveig Rasmussen, Lis 
Petersen, Kristina Bredal, Tina Hammer Præsius  

Mødeleder:  Lene Nielsen 

  

Referent: Tina Præsius 

 
 
Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsorden godkendt/ rettelse Kristina og Lis i Sektor Med. 

      

  

2. Godkendelse af referat  

20.01.2022 – referat godkendt. 

 

 

3. Budget Brønderslev og Hjørring (Alle) 

 

Hjørring: tidsplan skal godkendes i forhold til ny proces.  

 

Brønderslev: økonomiudvalget har besluttet at alle fagområder skal 

afdække forskellige procentsatser – omprioriteringsforslag. Der skal på 

Dagsorden sektorbestyrelsesmøde 

Vendsyssel 

FIU 
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børne og skoleområdet afdækkes 4,6 mio. Fra medarbejdersiden er vi 

kritiske i forhold til at skulle afdække inden for eget budget, hvis der skal 

nytænkes.   

 

  

4. Økonomi:  der er ikke brugt penge på budgettet. Der er mange midler og 

derfor påtænkes en konference med de andre sektorer i Foa Vendsyssel i 

løbet af 2022. Der forventes udgifter til Fremtidens dagpleje, 

generalforsamling og div. Arrangementer i 2022.  

 

 

5. Aktuelle sager til orientering: 

1. Sektor Med (Kristina – Lis) – ingen møder siden sidst 

2.  Område Med (Kristina) – ingen møder siden sidst 

3.  Fag Med Brønderslev (Tina – Kirsten) – ingen møder siden sidst  

4. Afdelingens Bestyrelsesmøde (Lene, Kristina, Lone) – ingen møder siden 

sidst. 

5.  PenSam – intet nyt siden sidst, næste møde i marts 

 

6. Generalforsamlingen d.17.3.22 

- Vi skal have lavet beretning – ALLE går i tænkeboks og forbereder input 

til beretningen. 

 

o Godkendelse af indkaldelse til Generalforsamling i Pæd.sektor 

FOA Vendsyssel 

o Beretningen delvist lavet – Lene retter til og sender ud til 

gennemlæsning.  

 

7. Gensidig orientering 

a. Linjeuddannelse – Kristina deltager,  

b. Fremtidens dagpleje 19.april fyraftensmøde, der kommer invitation 

på mail og Facebook. 

c. Landskonferencen – udsat på ubestemt tid. 

d. Faggruppelandsmøde – 27.-28.september på Nyborg strand 

e. Aktionslæringsforløb – Den Langtidsholdbare arbejdsplads opstart 

november 2022, der sendes info senere. 

f. Løntræf 6.-7. september løntræf i Fredericia     

 

 

8. Evt. 

a. Det aftales at der laves årshjul på næste møde, som afholdes efter 

generalforsamlingen.  

 

 

 

 

 

  

 


