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Formalia  

 

1.  Velkomst og valg af mødeleder v. Lene Lindberg 

Lene Lindberg bød velkommen til bestyrelsesmødet, og foreslog Ann-
Mari Simonsen som mødeleder. Dette blev godkendt.  

 

2.  Godkendelse af dagsorden v. mødeleder 

Lene Lindberg anmodede om, at følgende emne blev drøftet forinden 
dagsorden igangsættes: ”Referater fra bilagskontrollanter”, idet Morten 
Klitgaard har anmodet om at få disse bilag tilsendt.  

I forbindelse med denne anmodning, gennemgik Ann-Mari Simonsen og 
Lene Lindberg den opgave som afdelingens bilagskontrollanter har, og 

hvad denne indebærer. Herudover fik bestyrelsen oplyst, at såfremt der 
er tvivl om hvordan afdelingens økonomi forvaltes, så er det bilagskon-
trollanternes fornemmeste opgave, at tage dette op i afdelingsbestyrel-
sen, og ikke omvendt. Ann-Mari Simonsen læste de sidste 2 referater 
fra bilagskontrollanterne op for bestyrelsen. Taget til efterretning.   

 

3.  Godkendelse af referat fra konferencen den 6. og 7. juni 2012    

      Referat godkendt.        

 

Sager til drøftelse og beslutning  

 

4. Lønpolitik pædagogisk sektor v. Rie Hestehave/Susanne Nielsen  

Referat: Der var enighed om at lønpolitikken bliver rettet til med de 

fremsatte kommentarer, og bliver sat på dagsorden igen ved næste 
bestyrelsesmøde til beslutning. 

 

5. Forslag til ændring af valg af bestyrelsesmedlemmer v. Susanne Niel-
sen  

Referat: Der var ved afstemning stort flertal for, at FOA Nordsjælland 
følger det forslag der blev besluttet på sidste bestyrelsesmøde, altså 

det eksisterende forslag. 
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6. Budget 2013 / akutbudget 2013 v. Ann-Mari Simonsen & Lene Lind-
berg   

Referat: Vedtaget 

 

Punkter med tilbagemelding til bestyrelsen  

 

7. Revideret uddannelsespolitik v. Maria Melchiorsen  

Referat: Uddannelsespolitikken bliver rettet til med de kommentarer 
der var, og er derefter godkendt. 

 

8. Informations- og kommunikationsstrategi v. Politisk ledelse 

Referat: Det blev aftalt, at politikpapiret bliver delt i 2 - politik og vej-

ledning. Skal rettes til med de kommentarer der var, og er derefter 
godkendt.  

 

Sager til orientering / drøftelse / efterretning 

 

9. Overenskomstkrav v. Conny Brynjolf  

Referat:Steen Andersen gennemgik de krav der var indsendt til for-
bundet 

 

10.  Gennemgang af afdelingens regnskab pr. 31/8 v. Ann-Mari   

 Simonsen & Lene Lindberg 

 Referat: Taget til efterretning 

 

11.   Målsætning for området jobrotation v. politisk ledelse   

  Referat: Taget til efterretning 

 

12.   Har bestyrelsen forslag til kurser ifb. med udarbejdelsen af   

  kursuskatalog til foråret v. Ann-Mari Simonsen 

  Referat: Bestyrelsen kom med flere forslag der vil blive forsøgt indar-    

  bejdet i det nye kursuskatalog 

  

13.   Orientering fra administrativ ledelse v. Ann-Mari Simonsen 

  Referat: Lene Lindberg orienterede bl.a. om medlemsundersøgelse 

 

14.   Orientering fra hovedbestyrelsen v. Lene Lindberg 

  Referat: Lene orienterede om de forskellige projekter vi har i gang,   

  og orienterede om hvad der skal arbejdes med i HB. 
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15.   Orientering fra afdelingens udvalg 

  Referat: Intet da vi ikke har flere udvalg. Skal udgå af dagsordenen 

 

16.   Orientering fra sektorer, regionen, kommunerne 

  Der er modtaget følgende fra pædagogisk sektor: 

 500 mill.kr. til normeringsforbedringer på landsplan – status 
lokalt 

 Jobrotation Helsingør – pædagogmedhjælpere 

 Nyt af fælles interesse for kommunerne 

 Omsorgsmedhjælper indsatskampagnen 

Referat: Der blev orienteret om ovenstående. Der blev derud-
over orienteret kort om hvad der rører sig andre steder 

 

17.   Eventuelt 

  Referat. Intet under dette punkt 

 

 

Referent: Ann-Mari Simonsen                                 

              


