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Referat 

FOA Fag og Arbejde Vendsyssel. 

Bestyrelsesmøde 2022 

FIUSYS. nr. 9501-22-08-00 

 

Mødet blev afholdt i forbindelse med bestyrelseskonferencen  

18. februar 2022 Hotel Viking i Sæby fra kl. 09.00 til kl. 12.00 

 

 

Møde deltager: 

Leif Risgaard Jensen LRJ Maibritt Jensen MJ 

Lene Berendt LB Lene Svenningsen LS 

Lene E. Nielsen LN Mette Panum Andersen MPA 

Hanne Christensen HC Louise Djernæs LD 

Anne Thøgersen AT Kristina Bredal KB 

Jesper Arenskov Larsen JAL Anette Seidler AS 

Anne Jette P. Rasmussen AJR Elsebeth Nielsen EN 

Lone Dalsgaard Jensen LDJ Dorthe Stokholm Olsen DSO 

Aase Dissing Povlsen  AaP  

 

 

Afbud: Jette Rasmussen, Lene Svenningsen, Maibritt Jensen, Louise Djernæs 

Indkaldt:  
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Dagsorden: 

1) Valg af mødeleder. 

a) Indstilling: Lene Berendt  

b) Beslutning: Lene Berendt blev valgt. 

 

2) Godkendelse af dagsorden: 

a) Indstilling: Det indstilles at dagsorden bliver godkendt.  

b) Beslutning: Louise Djernæs vil gerne have et nyt pkt. 4 på ”Hjemmesiden” og 

formanden vil gerne have et nyt pkt. 8 ”ny dato for bestyrelsesmøde” Herefter 

blev dagsordenen godkendt.  

 

3) Godkendelse af referat fra sidste afdelingsbestyrelsesmøde 20-01-2021 

a) Indstilling: Louise vil gerne fremover gennemgå og opfølge på referat fra 

sidste møde, og få status ført til referat.   

b) Beslutning: Fremover vil referatet fra sidste bestyrelsesmøde blive 

gennemgået før det godkendes af bestyrelsen.  

Herefter blev referatet fra sidste møde godkendt.  

 

4) Hjemmesiden 

Louise Djernæs vil gerne have at afdelingen får gennemgået og ryddet op på 

vores hjemmeside, og at den fremover vil blive løbende vedligeholdt.  

Der nedsættes en arbejdsgruppe til revidering af hjemmesiden, bestående af 

Formanden, Lene E. Nielsen, Louise Djernes og Gitte Lykke Jensen, og 

Maybritt Pedersen spørges om hun vil være en del af gruppen. 

Formålet vil være at komme med ”input” til Hjemmesiden. 

Hanne Christensen spørger, om det ikke vil være bedre at nedlægge siden- og 

få en helt ny.  
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Formanden kontakter Forbundet – og gruppen vil blive indkaldt. 

 

5) Afdelingsgeneralforsamling 4. april 2022 

a) Status på valg – tilkendegivelser om opstilling  

Formanden gennemgik dagsordenen, og opridsede hvem der er på valg til de 

forskellige poster.  

Lønudvalget er indkaldt 1. marts 2022 til møde.  

Indkaldelse til afdelingsgeneralforsamling med dagsorden udsendes på mail til 

alle medlemmer i næste uge. Dagsordenen vil ligeledes blive delt på Facebook 

og på FOA Vendsyssels hjemmeside.  

Af hensyn til spisning bliver sidste frist for tilmelding til generalforsamlingen 

mandag den 28. marts 2022.  Formanden vil indkalde til et lille formøde den 

21. marts 2022 kl. 18 med Aftensmad. Med henblik på at drøfte eventuelle 

indkomne forslag – og beretning. 

Invitation til dette møde udsendes via Outlook.  

 

6) Økonomi      Bilag:   

Årsregnskab 2021  
 

a) Indstilling: DL indstiller, at årsregnskabet 2021 godkendes og indstilles til 

generalforsamlingen 4. april 2022 

 

b) Beslutning: Da regnskabet endnu ikke er færdigt – vil det blive udsendt til 

bestyrelsen når det er modtaget i afdelingen.  

24-02-22 Endnu ikke modtaget – så det udsendes ikke som forventet med 

referatet.  

 

7) A-kassestrukturudvalget har indstillet til Hovedbestyrelsens behandling 

- 3 forskellige modeller til ny A - kasse struktur. 
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a) Formanden informerede bestyrelsen om den fremtidige behandling af 

forslagene i HB, samt tidsplan for arbejdet – frem mod en endelig beslutning 

om ny A- kasse struktur senere på året – formentligt til beslutning på juni 

mødet. 

Bestyrelsen tog informationen til efterretning.  

 

8) Nyt pkt. Ny dato afdelingsbestyrelsesmøde.  

Formanden ønskede at flytte det sidste afdelingsbestyrelsesmøde i 2022 

fra mandag den 12. december 2022 til fredag den 9. december 2022 – 

hvor vi så vi slutte med julefrokost. 

 

9) Lukket punkt 

 

10) Eventuelt 

Herefter takkede formanden for et godt møde, og hævede mødet. 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Lene Berendt   Mette Kabbeltved Pedersen 

mødeleder    referent 

 

 

Næste ordinære møde:  

Mandag den 25. april 2022 

 

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


