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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde  

den 26. November 2015 

FOA Nordsjælland  

 

 

Tilstede:  Anette Linderstrøm, Jens Nybo Rasmussen, Anita Gudmunds-

son, Kim Andreasen, Susanne Madsen, Margit Koch, Rie Heste-

have, Ann-Mari Simonsen, Tatiana Skov, Maria Melchiorsen, 

John Gudmandsen.   

 

Fraværende:  Susanne Nielsen, Lene Lindberg, Vinni Jakobsen, Steen Ander- 

                      sen. 

   

 

    Formalia 

 

1. Valg af mødeleder  

Ann-Mari Simonsen blev valgt.  

 

 

2. Godkendelse af dagsorden v. mødeleder 

Godkendt.  

 

 

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 26. september 2015    

Godkendt.   

 

 

Sager til drøftelse   

 

 

4. Evaluering af studieturen til Edinburgh  

Der blev givet udtryk for, at turen var veltilrettelagt. Spændende fag-
ligt indhold. Vi blev positivt modtaget af Unison, som virkede stolte 

over, at andre viste interesse for deres arbejde. Unison gav os en mas-
se oplevelser – både fagligt og socialt. Det var bl.a. meget interessant 
at høre, om fagbevægelsens kamp overfor det politiske system i Skot-
land.     
 
Afdelingsbestyrelsen drøftede en geninvitation af Unison til Danmark, 
idet vi har mange faglige og kulturelle områder som vi kan berige dem 
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med. Der var enighed om, at afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre 
på en geninvitation af Unison til FOA Nordsjælland.  

 
 
 

5. Evaluering af årsmødet for tillidsvalgte 

Der er modtaget flere tilbagemeldinger fra de tillidsvalgte om, at års-
mødet var en succes, og er et af de bedste der er holdt længe. Gode 
oplægsholdere, og en rød tråd igennem hele programmet. Slutevalue-
ring fremsendes snarest til deltagerne. Når resultatet heraf foreligger, 
vil afdelingsbestyrelsen få de overordnede tilbagemeldinger fremsendt.    
 

 

Tema   

 

6. Khalid er flygtet fra Aleppo i Syrien til Danmark. Mød Khalid og 

hør hans historie.   

Denne temafortælling er ikke ført til referat.  

 
 

Faste punkter 

 

7. Orient. fra administrativ ledelse v. Ann-Mari Simonsen  

PT. har afdelingen mange sager på de medlemmer der tidligere har ar-
bejdet i det konkursramte firma Bonderosen. Kravene er indsendt til 
Lønmodtagernes Garantifond, og der er udbetalt lån til medlemmerne 
via a-kassen.  

 

Samarbejdsaftalen ml. a-kassen og faglig afdeling er for nyligt blevet 
revideret. Bl.a. er jobcafeen ændret til en joblogscafe, som a-kassen nu 
er blevet en fast del af. Mange ledige medlemmer har store udfordrin-
ger ift. nye it-systemer, der skal benyttes. Dette kan de bl.a. få hjælp 
til i joblogcafeerne. Ann-Mari Simonsen oplyste endvidere, at faglig af-
deling skal levere 0,6 stilling mere til a-kassen. Dette bunder i de op-

gaver, som a-kassen løser for faglig afdeling – opgaver der fremgår af 
samarbejdsaftalen. 
 
LO Hovedstaden har netop afholdt repræsentantskabsmøde. LO Hoved-
stadens formand Morten er netop blevet valgt til en post i LO Danmark, 
og er fratrådt med det samme. Derfor har LO Hovedstaden ingen for-
mand. Ann-Mari gennemgik kort indholdet på repræsentantskabsmø-

det.  
 

June Edelved som arbejder i FOA Nordsjællands reception, har fået for-
længet sin ansættelse til udgangen af år 2016.  
 
FOA har ulighedskampagne den 11. december, og det betyder at re-
præsentanter fra afdelingen vil være at træffe på udvalgte banegårde 

fra kl. 6.30 – 08.00. Er der nogen der har lyst til at deltage, kan de 
sende en mail herom til enten Joacim eller Ann-Mari.  
  
 
 

8. Orient. fra hovedbestyrelsen   

Der er pt. 2 vakante politiske poster i forbundet, idet Nanna Højlund er 
blevet valgt til en post i LO Danmark, og Ulla Warming er valgt som 
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sektorformand i en lokalafdeling. Hovedbestyrelsen har på deres sene-
ste møde besluttet, at der kan konstitueres 2 kandidater frem til næste 

kongres i november 2016 – dette i stedet for at indkalde til en ekstra-
ordinær kongres. På næste hovedbestyrelsesmøde vil konstitueringen 
ske, og der er foreløbig 3 kandidater der har meldt sig på banen.   

 

FOAs næste kongres finder sted i dagene den 16. – 18. november 2016 
i Århus. Bestyrelsen lagde i den forbindelse op til, at de delegerede ta-
ger afsted dagen før, samt til at der indkaldes til et delegationsmøde 

forud for kongressen. Kriterier for hvem der kan være delegerede til 
FOAs kongres i 2016, herunder hvem der deltager ved evt. afbud, drøf-
tes på næste afdelingsbestyrelsesmøde.    

 

9. TR version 2   

I 2016 skal der udfærdiges nye aftaler for samtlige tillidsvalgte. Maria 

Melchiorsen oplyste, at hun for nyligt er blevet præsenteret for det nye 

samtaleskema der skal anvendes fremadrettet. Maria Melchiorsen hå-

ber, at FOA Nordsjælland har fået afholdt alle samtaler inden sommer-

ferien 2016.  

 

 

10. Medlemsorganisering   

Ann-Mari Simonsen oplyste, at afdelingen har gennemført rigtig mange 
arbejdspladsbesøg indtil nu. Herudover afholdes der som vanlig en cen-
tral organiseringsuge i uge 46.  

 

Den 9. og 10. december 2015 afholdes der organiseringskampagne på 
LO-Skolen for LO fagforeninger, og i denne deltager der også repræ-
sentanter fra FOA Nordsjælland. 

 

Vi har et stigende antal medlemmer der arbejder mindre end 30 timer 
pr. uge men mere end 15 timer pr. uge, men vi har ikke en såkaldt del-

tidskontingent der passer til denne målgruppe. Dette vil Lene Lindberg 
tage op til en drøftelse i hovedbestyrelsen.     

 

11. Status overenskomstforhandlinger   

Rie Hestehave oplyste, at det pædagogiske område allerede har igang-

sat arbejdet frem mod næste overenskomstforhandling. Der ses pt. på 

indkomne ønsker til overenskomsten, og der regnes herpå. Afdelings-

bestyrelsen holdes orienteret.  

 

 

12. Orient. fra politisk valgte – egne ansvarsområder 

De tilstedeværende politisk valgte gav en orientering indenfor egne an-

svarsområder.  
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13. Orient. fra sektorer, kommuner, regionen 

De tilstedeværende gav en orientering indenfor egne sektorer, kom-

muner og region.  

 

 

14. Eventuelt 

Datoer for afdelingsbestyrelsesmøder i 2016 blev efterlyst. Datoerne er 

lige på trapperne, og der udsendes særskilt mail herom snarest.  

 

 

15. Evaluering af dagens møde   

Bestyrelsesmedlemmerne gav udtryk for, at det havde været et særde-
les godt møde.   

 

 

 

Referent: Ann Hansen                                 

 


