Funktionsbeskrivelser for valgte
Formand
Formanden er ansvarlig for den daglige politisk ledelse af PMF-afdelingen, lige som pågældende er
ansvarlig for afdelingens politiske profil bliver forsøgt synlig gjort overfor de øvrige
organisationer, kommunalpolitikere m.m.
Formanden har - på vegne af bestyrelsen - den øverste administrative og politiske ledelse af
afdelingen.
Formanden er tillige Hovedbestyrelsesmedlem.
Næstformand
Næstformanden er ansvarlig for den daglige politisk ledelse af PMF-afdelingen, lige som
pågældende er
ansvarlig for afdelingens politiske profil bliver forsøgt synlig gjort overfor de øvrige
organisationer, kommunalpolitikere m.m.
Næstformanden er Formandens stedfortræder, samt Hovedbestyrelsessuppleant
Faglig sekretær
Den faglige sekretær er ansvarlig for den daglige politisk ledelse af PMF-afdelingen, lige som
pågældende er ansvarlige for afdelingens politiske profil bliver forsøgt synlig gjort overfor de
øvrige organisationer, kommunalpolitikere m.m.
Hovedbestyrelsesmedlem
Som hovedbestyrelsesmedlem har man i første omgang forpligtigelse til at anskue Forbundets
samlede politik, når der skal træffes beslutninger. Dette naturligvis under skyldig hensyntagen til
Lokalafdelingens synspunkter.
Kasserer
Kassereren er ansvarlig for regnskabets udførelse. Sammen med den øvrige bestyrelse er kassereren
ansvarlig for afdelingens midler.
Kassereren er ansvarlig for at skabe forudsætninger for at bestyrelsen kan indgå i de nødvendige
politiske og økonomiske diskussioner i forbindelse med regnskab og budgetlægning. Der
udarbejdes periode regnskaber for hvert kvartal.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges til bestyrelsen og udgør i fællesskab med de øvrige valgte
til bestyrelsen, den øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.
Bestyrelsen leder arbejdet i fagforeningen under fornøden hensyntagen til de fra Forbundet
gældende beslutninger og i overensstemmelse med generalforsamlingens vedtagelser.
På det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen beslutter bestyrelsen efter
indstilling fra daglig ledelse fordelingen af de politiske ansvarsområder.
Bestyrelsen nedsætter på den årlige bestyrelsesweekend, det kommende års udvalg, herunder
vælges udvalgsansvarlig.
Bestyrelsesmedlemmerne deltager i medlemsmøder, der har tilknytning til de udvalg eller
kampagner vedkommende har med at gøre.
Der afholdes bestyrelsesmøde ca. én gang hver måned, disse placeres enten som dag eller
aftenmøder. Dette afgøres af bestyrelsen, ved første møde efter generalforsamlingen.
Kritiske revisorer.
De kritiske revisorer foretager mindst to gange årligt kasseafstemninger og ved gennemgang af
regnskabet konstaterer dets rigtighed. De kritiske revisorer forholder sig til det politiske indhold i
regnskab og budget, bogføring mv. foretages af FOA´s økonomiafdeling. Kritiske revisorer kan
ikke være medlem af bestyrelsen.

Kongresdelegerede
Den kongres delegeres opgave er, at deltage i Forbundets kongres, som er øverste myndighed.
Den delegerede opgave er at foretage politiske vurderinger af medlemmernes og Forbundets
situation og i den forbindelse at udvikle Forbundets politik.
Som kongresdelegeret har man derfor i første omgang forpligtigelse til at anskue Forbundets
samlede politik, når der skal træffes beslutninger.
Faggruppelandsmøde deltagere
Vælges til at repræsentere afdelingen på forbundets Faggruppelandsmøde
Den ene deltager vælges blandt Fællestillidsrepræsentanterne, som skal sikre afdelingens kendskab
til faggruppelandsmødets temaer og
diskussioner, således at disse kan indgå i afdelingens faglige arbejde.

