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Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde  

den 26. september 2015 

FOA Nordsjælland  

(mødet afholdt i Edinburgh) 

 

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

son, Kim Andreasen, Susanne Madsen, Susanne Nielsen, Lene 

Lindberg, Margit Koch, Vinni Jakobsen, Rie Hestehave, Ann-Mari 

Simonsen, Tatiana Skov, Maria Melchiorsen  

 

Fraværende:  Steen Andersen, John Gudmandsen  

   

 

    Formalia 
 

1. Valg af mødeleder v. Lene Lindberg 

Ann-Mari Simonsen blev valgt.  

 

 

2. Godkendelse af dagsorden v. mødeleder 

Der blev tilføjet tre ekstra punkter til dagsordenen.  
 
6. LO Kongres 
7. Medlemsundersøgelse i FOA 
8. Bonderosens konkurs – hjælp til medlemmer 
 
Dagsorden godkendt med tilføjelse af disse tre punkter. 
 
 
 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2015    

Der er ikke modtaget bemærkninger. Referat godkendt.   
 
 
Sager til drøftelse / beslutning  
 
 

4. Afd. regnskab pr. 31/8-2015 v. Ann-Mari Simonsen  
 
Sagsfremstilling: 
Ann-Mari Simonsen vil på mødet gennemgå regnskabet pr. 31/8-2015. 
Regnskabet er vedlagt.  
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Indstilling:  
Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at regnskabet pr. 31/8-2015 god-   
kendes.  
 
 
Beslutning: 
Godkendt.  
 
 
 

5. 1. behandling af budget 2016 v. Ann-Mari Simonsen 
 
Sagsfremstilling: 
Ann-Mari Simonsen vil på mødet gennemgå forslag til budget 2016. 
Forslag til budget 2016 udsendt. 

 
 

Indstilling: 
Det indstilles til afdelingsbestyrelsen, at budget 2016 godkendes.  
 
 
Beslutning: 
Der var tvivl om posten vedr. pjecer (under adm.omkostninger), idet 
der er afsat kr. 30.000, hvilket er en stigning ift. tidligere. Ann-Mari og 
Lene undersøger dette nærmere. Der udsendes en afklarende mail til 
afdelingsbestyrelsen efterfølgende. 
 
Der mangler at blive afsat økonomi til FOAs kongres i 2016. Det aftal-
tes, at der afsættes kr. 50.000,- til denne post.  
 
Budget for 2016 godkendt med tilføjelse af ovenstående post (FOA 
kongres 2016).   
 
Herudover blev aktiviteter vedr. akutmidler f. 2016 gennemgået. Disse 
blev ligeledes godkendt.  
 
 

6. LO Kongres v. Lene Lindberg  
 
Der var oprindeligt opstillet 3 kandidater til posten som formand for LO. 
Dette er nu reduceret til 2 kandidater, eftersom Kim Simonsen fra HK 
har trukket sig som kandidat. De 2 øvrige kandidaterne er Flemming 
Vinther fra HKKF og den nuværende næstformand i LO Lizette Ris-
gaard. På FOAs hovedbestyrelsesmøde den 19. oktober 2015, vil HB 
medlemmerne tilkendegive, hvilken kandidat der ønskes afsat en 
stemme på.  
 
 

 

7. Medlemsundersøgelse i FOA v. Lene Lindberg  

 
Forbundet har foretaget en medlemsundersøgelse. Der har været invi-
teret medlemmer fra FOAs lokalafdelinger til møde i forbundet.  
 
Medlemmerne blev bl.a. spurgt om hvad de mener, at vi som afdeling 
skal arbejde med.  
  
Det blev bl.a. nævnt: 
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at enkelte ikke vil anbefale kolleger at blive meldt ind i FOA 
 
at FOA ikke ringer retur efter der er lagt besked herom 
 
at ved autosvar på mail (f.eks. under ferie) modtages der kvitterings-
mail retur om ferieafholdelsen, men ikke hvordan medlemmet så skal 
forholde sig 
 
at der ikke ønskes invitationer til emnerelaterede fyraftensmøder, men 
invitationer til drøftelser af, hvad medlemmerne ønsker at bruge FOA til 
 
De enkelte lokalafdelinger kan ikke få oplyst, om det er deres afdeling 
udtalelserne er baseret på.     
 
Forbundet har tilbudt lokalafdelingerne, at der kan komme en konsu-
lent ud, som kan være behjælpelig med at gennemgå, om der er noget 
afdelingen kan gøre anderledes.  
 
Rie Hestehave oplyste, at det efter hendes opfattelse, ikke er en under-
søgelse der kan bruges, eftersom der ikke har deltaget et større antal 
medlemmer. Ifølge Rie er det naturligt, at en afdeling kontinuerligt ser 
på, om der er ting der kan gøres bedre. FOA Nordsjælland kunne f.eks. 
selv invitere egne medlemmer til dialogmøde herom.  
 
Susanne Nielsen gav udtryk for, at undersøgelsen måske kan bidrage 
til, at vi alle hver især – både ansatte, politisk valgte og tillidsvalgte – 
kigger nærmere på egne måder at arbejde på – og på den måde gran-
ske os selv og se, om der er ting vi selv kan forbedre.  
 
Susanne Madsen erindrede om, at vi skal huske at indkalde til møder 
på f.eks. to forskellige tidspunkter, således at alle medlemmer har mu-
lighed for at deltage.   
 
 
Orienteringen om medlemsundersøgelsen blev taget til efterretning.  
 
 
 

8. Bonderosen konkurs (punkt drøftet d. 29/9-2015)   

Lene Lindberg oplyste, at Bonderosen d.d. er begæret konkurs, hvilket 
berører en stor del af FOA Nordsjællands medlemmer.  
 
Afdelingsbestyrelsen godkendte, at afdelingen hjælper de medlemmer 
der er ramt af konkursen jævnfør forbundets beslutninger herom.  

 

 

 
Referent: Ann Hansen                                 

 


