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1. Velkomst 

Ad 1: Vinni Jakobsen bød velkommen. 

 

2. Valg af dirigent 

Ad 2: Irene Buus fra FOA Frederikssund blev valgt til dirigent. 

 

3. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

Ad 3: Forretningsorden (blev udleveret ved indgangen) samt dagsorden blev godkendt. 

 

   4.  Sektorens beretning 

           Ad. 4: Bestyrelsen havde valgt at uddybe følgende punkter: 
 
           Vold og trusler (psykiatrien): Britt Christensen 

      Demens/lokale demens alliance: Vinni Jakobsen 
Et stærkt og nært sundhedsvæsen (somatikken): Ingrid Thrane 
Et stærkt og nært sundhedsvæsen (sundhed og ældreområdet): Margit Koch 
Nye social- og sundhedsuddannelser og overenskomster: Vinni Jakobsen 

 
 

5. Sektorens fagpolitiske målsætninger 

         Ad. 5: Sektorens fagpolitiske målsætninger blev oplyst/gennemgået af Tatiana Skov: 
 

 Vi vil arbejde målrettet for at organisere nye medlemmer  
til social- og sundhedssektorens område. 

 Vi vil arbejde for at medlemmerne har en sundhedsfaglig uddannelse  
og at deres kompetencer bliver brugt fuldt ud på arbejdspladserne. 

 Vi vil arbejde for at medlemmernes faglighed styrkes ved løbende 
relevant efter- og videre uddannelse i forhold til kravene i sundhedsvæsenet.  

 Med udgangspunkt i en innovativ tilgang er sektorens værdier:  
Medlemmet i centrum* Synlighed* Faglighed* Ansvarlighed*Socialt engagement og respekt for  
forskellige holdninger 
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 Vi vil arbejde for at styrke medlemmernes fagidentitet, så respekten og  
anerkendelsen for vores faggrupper øges. 

 Vi vil arbejde for at sætte fokus på trivsel og skabe de bedste muligheder for, at medlem-
merne får indflydelse og tager ansvar for eget arbejde.  

 

 
6.  Aktivitetsplan inkl. økonomi 

Ad. 6: Sektoren bliver tildelt 5 kr. pr. medlem pr. måned, som årligt bliver brugt til følgende 
aktiviteter: 

 Skills – både lokalt, regionalt og Danmarks mesterskaberne 

 Uddannelsesmesse i Frederiksborg hallen 

 Medlemsmøder – lokalt og i FOA Nordsjælland 

 Medlemsaktiviteter  

 EPN kontingent 

 

7. Indkomne forslag 

         Ad. 7: Der var ingen indkomne forslag. 

 

8. Valg jf. afdelingens love: 

a) Valg af sektorformand 
              Ad. 8a: Vinni Jakobsen blev genvalgt som sektorformand. 

b) Valg af næstformand 
              Ad. 8b: Margit Koch blev genvalgt som næstformand. 

C)          Valg af sektorbestyrelsesmedlemmer 
               Ad. 8c: 
               Der var 57 stemmeberettigede til valget og af disse blev der afgivet 3 ugyldige  
               stemmer. Stemmefordelingen var som følger: 
 
               Anette Linderstrøm – 46 stemmer - genvalgt 
               Anita Gudmundsson – 46 stemmer - genvalgt 
               Anne Mette N. Linsaa – 51 stemmer - valgt 
               Birgitte Petersen – 43 stemmer - valgt 
               Britt Christensen – 52 stemmer - genvalgt 
               Heidi Just – 46 stemmer - genvalgt 
               Ingrid Thrane – 53 stemmer - genvalgt 
               Jane Troldahl Meyer – 44 stemmer - valgt 
               Kate Pandorff – 48 stemmer - genvalgt 
               Sadieh Masri-Pedersen – 48 stemmer - valgt 
               Tatiana Skov – 52 stemmer – genvalgt 
 

  Helle Nanboe – 18 stemmer – ej genvalgt 
  Kerstin Nielsen – 36 stemmer – ej genvalgt 
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    d)      Valg af 1 repræsentant til afdelingsbestyrelsen. 
                Ad. 8d: Der var 56 stemmeberettigede til valget og af disse blev der afgivet 1 blank  
               stemme. 

 Stemmefordelingen var som følgende: 
 
 Anette Linderstrøm – 21 stemmer 
 Anita Gudmundsson – 34 stemmer 
 
              Anita Gudmundsson blev genvalgt som repræsentant til afdelingsbestyrelsen. 

 

 

 
 

9. Valg af faggrupperepræsentanter 

Ad. 9: Følgende faggrupperepræsentanter blev valgt: 
 
For handicaphjælperne 
Jane Troldahl Meyer 
For lederne 
Kirsten Blæsgaard Svendsen 
For portørerne 
Niels-Henrik Frandsen  
For social- og sundhedsassistenterne 
Tatiana Skov 
suppleant Monia Stoltz 
For social- og sundhedshjælperne 
Margit Koch 
For sygehjælperne 
Helle Nanboe  

 

 
 

 

Med venlig hilsen 

Vinni Jakobsen 

Sektorformand                  

 

 

 

 

Sekretær: Helle Skjødt 

  


