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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 

Grundet Covid-19 har afdelingens- og sektorernes generalforsamlinger tidligere 
måtte suspenderes. Disse kan nu genoptages. Før suspensionen var der opsat en 
frist for opstillede kandidater. Da der ikke var kampvalg hertil ift. indkomne kan-
didater, er der foretaget valg til afdeling og sektorer på de politiske poster. Der er 
enkelte poster der er vakante. Disse vil fremgå af de pågældende indkaldelser.  
 
Hermed indkaldes til afdelingsgeneralforsamling for FOA Nordsjælland: 
 

Lørdag den 18. september 2021 i 
Frederiksborg Centret / Royal Stage, Milnersvej 39, Hillerød 

 
Kl. 11.00 Fælles frokost – kræver tilmelding (se nedenfor) 
Kl. 12.30 Generalforsamling i de enkelte sektorer – indkaldelse udsendt separat 
Kl. 14.00 Fælles - Afdelingsgeneralforsamling 
 
Såfremt du ønsker at deltage i frokosten, bedes du tilmelde dig via FOA Nord-
sjællands hjemmeside www.foanordsjaelland.dk / under kursus og arrangemen-
ter senest den 8. september.  
 
 
Dagsorden jævnfør afdelingens love: 
 

1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Godkendelse af forretningsorden 
4. Godkendelse af dagsorden 
5. Beretning 
6. Regnskab 
7. Indkomne forslag 

a) Forslag til lovændringer 
8. Fastsættelse af kontingent 
9. Valg, herunder indstilling af antal fagpolitiske sekretærer 

 
a) Valg af afdelingsformand 

Lene Lindberg / er valgt 
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 b) Valg af næstformand 
Anne Marie Hestehave / er valgt 
 

c) Godkendelse af antal fagpolitiske sekretærer 
Der indstilles ingen fagpolitiske sekretær 
 

d) Valg af 3 sektorformænd efter indstilling fra sektorernes generalfor-
samlinger:  
Pæd. sektor: Annegrethe Soelberg Thomsen / er valgt 
Social- og sundhedssektoren: Anne Mette Nørgaard Linsaa / er valgt 
Servicesektoren: Steen Andersen / er valgt 
 

e) Valg af 3 sektornæstformænd til afdelingsbestyrelsen efter indstilling 
fra sektorernes generalforsamlinger: 
 
Social- og sundhedssektoren: Margit Koch / er valgt 
Servicesektoren: Kim Walther Andreasen / er valgt 
Pæd. sektor: Vakant / afventer indstilling  

 
f) Valg af 1 repræsentant fra hver sektor til afdelingsbestyrelsen efter 

indstilling fra sektorernes generalforsamlinger 
 
Social- og sundhedssektoren: Tatiana Skov / er valgt 
Pæd. sektor: Susanne Walther Andreasen / er valgt 
Servicesektoren: Peter Spanggaard Gadving / er valgt   
  

g) Valg af 4 repræsentanter til afdelingsbestyrelsen 
Monia Stoltz, Claus Bovin, Britt Wendelbo Christensen, Jens Nybo 
Rasmussen / er valgt 
 

h) Valg af 2 bilagskontrollanter 
Rie Andersen & Renè Silword / er valgt 

 
i) Valg af 2 bilagskontrollantsuppleanter 

Vakante 
 

10. Fastsættelse af dato for næste generalforsamling 
 
 
Indkomne forslag til pkt. 7 og 9i (bilagskontrollantsuppleanter) skal være afdelin-
gen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bedes frem-
sendt på nordsj@foa.dk eller afleveret personligt i FOA Nordsjælland, att.: Faglig 
politisk konsulent Ann Schjødt. Afdelingsbestyrelsens skriftlige beretning, regn-
skab samt forslag til lovændringer (pkt. 7a), er tidligere offentliggjort på afdelin-
gens hjemmeside jfr. afdelingens love.   
 
Med venlig hilsen 
p.v.a. afdelingsbestyrelsen 
Lene Lindberg, Afdelingsformand 
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