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1. VALG AF DIRIGENT 
 

Servicesektoren foreslår 

Pia Johansen 



 Når jeg ser et rødt flag smælde 

på en blank og vårfrisk dag, 

kan jeg høre det sælsomt fortælle 

om min verden, mit folk og min sag. 

 

 Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, 

mens det kogler af  kraft i mit mod, 

thi det flag, der nu smældende når himlen, 

er jo rødt som mit brusende blod 



 Jeg har anet slægters striden 

imod fremtids fjerne mål. 

Jeg har set trælletoget i tiden 

blive mænd bag ved kampfanens bål. 

 

 Jeg har set den i blafrende storme,- 

jeg har elsket dens flammer i strid, 

og bag den så jeg arbejdshænder forme 

verden om til en lysere tid. 



 Jeg har set min fader ranke 

ryggen op i flagets brus. 

Jeg har lyttet og hørt hjertet banke 

i dets stolte, befriende sus. 

 

 Jeg har elsket dets farve fra lille, 

da min mor tog mig op på sit skød 

og fortalte mig manende og stille 

om en fane så knitrende rød. 



  

 Det er sliddets slægters fane 

over fronten vid og bred. 

Den skal ungdommen ildne og mane, 

den skal knuse hvert grænsernes led. 

 

 Den var forrest i fredelig færden, 

den var forrest i stormklokkens klemt 

 den er fanen, der favner hele verden - 

i dens folder er fremtiden gemt. 



DAGSORDEN 
1. Velkomst 
2. Valg af dirigent 
3. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 
4. Sektorens beretning 
5. Sektorens fagpolitiske målsætninger 
6. Regnskab 
7. Indkomne forslag 
8. Valg jævnfør afdelingens love  

a) Valg af sektorformand 
b) Valg af sektornæstformand 
c) Valg af et antal sektorbestyrelsesmedlemmer 
d) Valg af 1 repræsentant til afdelingsbestyrelsen* 
  
*Dette valg træder kun i kraft, såfremt afdelingens generalforsamling som 
afholdes 10. april, godkender lovændring om at sektoren vælger en repræsentant 
til afdelingsbestyrelsen. 

 



 

3. FORRETNINGSORDEN 
 

  

 

 

 Ligger på bordene 



STEMMEUDVALG 

• Karen-Margrethe Kundal 

• Pia Johansen 

• Peter Sørensen 



4. MUNDTLIG BERETNING 

 

 

v/ sektorformand  

Steen Andersen 



DEN POLITISKE SITUATION 

• Ny regering 

• Vækstpakke 

• Tilbagetrækningsreform 

• Op ad bakke 



OK 2013 
• Generelle krav 

• Specielle krav 

• Hvad blev det til 

 



ARBEJDSTIDSREGLER 
• Lærernes konflikt 

• Arbejdsgivernes holdninger 

• FOAs rolle 

 



En ung, aktiv arbejder blev fyret med få dages varsel. 
 

Hans 25 kammerater følte sig magtesløse. 
 

Da de samledes i kantinen sidste dag, rejste han sig 
og sagde: 
 

 - Her, mellem fingrene har jeg en tændstik. Når jeg 
trykker til, knækker den som intet. 
 

Men her, sagde han, her har jeg 26. 
 

Hvor meget jeg end trykker til, så kan de ikke 
knækkes. 
 

På gensyn, kammerater - Vi ses ved næste korsvej! 
Carl Scharnberg 

 



KONKURRENCEUDSÆTTELSE 

• Forsvaret 

• Regionen 

• Hillerød kommune 

• Forenede Service 

• Gribskov 

• EU 



ARBEJDSMILJØ 
• Stress 

• Manglende opbakning fra 
ledelsen 

• HR afdelinger 

• Psykisk arbejdsmiljø 

• Fysisk arbejdsmiljø 
 



UDDANNELSE 
• Erhvervsuddannelse 

• AMU kurser 
 



MEDLEMMER 
Der er kollegaer (potentielle medlemmer) 

der vælger, ikke at være medlem af 
fællesskabet 



FAGLIGHED 
Jobindhold 

Uddannelse 

Løn 

Tryghed 

? 



FREMTID  
• Afdelingsgeneralforsamling 

• FOA Kongres 

• Kommuneaftale 

• Regeringen? 

• Kommunalvalg 

 



5. FAGPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 

Arbejdspladsbesøg 

Faglighed 

Kampen mod 
konkurrenceudsættelse 

Uddannelse 

 

 



FAGPOLITISKE MÅLSÆTNINGER 

Servicesektoren vil arbejde for at faggrupperne 
bliver indkaldt til diskussion for at udmønte deres 
faglighed. Vi anerkender respekten for 
forskelligheden. Målet er, at der skal vælges en 
repræsentant for hver enkelt faggruppe til 
bestyrelsen. 

Vi arbejder målrettet med, at der findes en 
faggrupperepræsentant indenfor hver faggruppe, så 
vi er bredt repræsenteret på faggruppemøderne 

 



6. REGNSKAB 



7. INDKOMNE FORSLAG 

 

Der er ingen indkomne forslag 

  



VALG TIL BESTYRELSEN 
Punkt 8a - Formand 
 

Kandidat: 
- Steen Andersen - modtager genvalg 

 



VALG TIL BESTYRELSEN 
Punkt 8b - Næstformand 
 

Kandidater: 
- Ole F. Nielsen - modtager genvalg 

- Kim Andreasen - ny opstillet 

 



VALG TIL BESTYRELSEN 
Punkt 8c – Bestyrelsesmedlemmer 
 
Kandidater: 
 

- Claus Jensen – modtager genvalg 
- John Gudmandsen – modtager genvalg 
- Peter Gadving – modtager genvalg 
- Joan Jensen – modtager genvalg 
- Tina Laurberg – modtager genvalg 
- Brian Eriksen – ny opstillet 
- Kim Andreasen – ny opstillet 
 
 



VALG TIL BESTYRELSEN 
Punkt 8d 
 – Repræsentant til afdelingsbestyrelsen 
 

Kandidater: 

 - John Gudmandsen 

 - Kim Andreasen 
Dette valg træder kun i kraft, såfremt afdelingens generalforsamling som afholdes 

 10. april, godkender lovændring om at sektoren vælger en repræsentant til 
afdelingsbestyrelsen. 

 
 



DEN NYE BESTYRELSE 
• Formand Steen Andersen 

• Næstformand Kim Andreasen 

• Bestyrelsesmedlemmer 
- John Gudmandsen 
- Peter Gadving 
- Joan Jensen 
- Tina Laurberg 
- Claus Jensen 
- Brian Eriksen 

• Repræsentant til afdelingsbestyrelsen 
- John Gudmandsen 
- 



TAK FOR SAMARBEJDET 

• Karen-Margrethe Kundal 

• Jette Jessen 

• Peter Sørensen 

• Ole F. Nielsen 



HUSK! 
 

AFDELINGSGENERALFORSAMLING 
10. APRIL 2013 KL. 19:00 

(Spisning fra kl. 18:00) 

 
 I FREDERIKSBORG CENTRET, HILLERØD 

 

TAK FOR I AFTEN - KOM GODT HJEM! 


