
 

Referat fra sektorårsmøde i SOSU sektoren 2021. 

Der var 50 deltagere til årsmødet. 

Sektorformand Annette Press, bød velkommen inden middagen, og udtrykte glæde over, at vi nu igen 

kunne mødes. 

 

Årsmødet startede, men inden det gik i gang, stillede et medlem spørgsmålstegn ved dagsordenens 

gyldighed, og hun henviste til et protokollat fra 2017. Da dagsordenen lå på bordene, og der intet stod i 

denne om, hvem der var på valg til formand – næstformand, eller om der var indkomne forslag til disse 

poster, virkede spørgsmålet noget arrangeret. Årsmødedeltagerne gav udtryk for, at de ikke kunne huske et 

protokollat fra 2017, og det omtalte medlem havde ikke kopieret protokollatet, så deltagerne kunne se det. 

Der blev henvist til pensionsalderen i Danmark som har været og er variabel. For formandens 

vedkommende er pensionsalderen 67 år. 

Herefter kunne formanden gå til dagsordenen. 

Kenn Andreasen blev valgt som dirigent og overtog herefter dagsordenen. 

Kenn konstaterede årsmødet lovligt indvarslet, og orienterede om, at referat og beretning vil blive lagt på 

afdelingens hjemmeside. 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt, der var livlig debat om de emner, formanden havde 

omtalt i beretningen. Sektorformanden takkede bestyrelse, tillidsvalgte og FTR for tillid og samarbejde, og 

ikke mindst medlemmerne fordi de valgte at være medlemmer i FOA Mariagerfjord.  

Valg til bestyrelsen: 

Sektorformand: Annette Press, valgt til 24.12.2022, hvor hun overgår til folkepension. 

Sektornæstformand: Stine Louise Nielsen, valgt 1 år, da det er midt i en valgperiode hun er valgt. 

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Lærke Olsen 

Bestyrelsesmedlem for 2 år: Karen Bay Bundgaard 

Suppleant for 2 år: Dorthe Pedersen 

 

Valg til faggruppelandsmøde 2022: 

For Social og Sundhedshjælpere: Ditte Risager Jeppesen og Jane Nielsen 

For Social og Sundhedsassistenter: Lærke Olsen, Linda Koch, Louise Koch, Grete Skorek. 

Portører: Ove Lakman 

Sygehjælpere: Gitte Barslund. 

Sektorformanden afsluttede og derefter blev der holdt oplæg om ”working poor” v/ formand for transport, 

3 F i Esbjerg, Jakob Lykke. 


