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A.

Åbning af generalforsamlingen
Lene Hartmann bød velkommen til generalforsamlingen.

B.

Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden blev godkendt

C.

Valg af dirigenter
Sektorformand Pædagogisk sektor Karin Mathiesen og sektorformand
Social- og sundhedssektoren Inge Rasmussen blev foreslået af
afdelingsbestyrelsen og valgt.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Karin Mathiesen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der var 231 stemmeberettigede tilstede.
Herefter gennemgik Karin indholdet i mapperne og sikrede, at alle havde
modtaget alt materialet.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
2.

Beretning
Lene Hartmann aflagde sin beretning – vedlægges referatet.
Henning B Eriksen ønskede ordet til beretningen:
Takkede formanden for at holde ord: Det er flot, at Lene har lykkedes med at
synliggøre FOA Randers.
Vil gerne henstille til, at man ikke er frivillig på den arbejdsplads, man er fratrådt
fra. Da det vil være for nemt lige at give en hånd med i plejen etc.
Lene takkede for de pæne ord.
Herefter blev både den skriftlige og mundtlige beretning sat til afstemning:
Enstemmigt godkendt.
Herefter spurgte dirigenten om generalforsamlingen ønskede udtalelsen oplæst.
Det gjorde man ikke – vedlægges referatet.
Udtalelsen enstemmigt godkendt.

3.

Godkendelse af regnskab
Hanne Tinggaard gennemgik regnskabet for 2016.
Afstemning:
Enstemmigt godkendt

4.

Budget
Hanne Tinggaard gennemgik budgettet for 2018.
Afstemning:
Budgettet enstemmigt godkendt

5.

Fastsættelse af kontingent
Afdelingsbestyrelsen indstiller uændret kontingent.
Afstemning:
Enstemmigt godkendt
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6. Indkomne forslag
a. Ændringsforslag til Afdelingslovene
1. Ændring af §3 stk. 8
I forbindelse med FOAs ordinære kongres i 2016 blev der vedtaget en ny
servicestrategi, som erstatter de tidligere serviceløfter. Dette medfører en nødvendig
tilretning af afdelingens vedtægter, da serviceløfter er nævnt i § 3 stk. 8.
Ændringen indstilles af en enig afdelingsbestyrelse.
Nuværende:
Serviceløfter
Afdelingen forpligter sig til at yde den samme grundlæggende kvalitetsmæssige
indsats over for sektorer og medlemmer i forhold til serviceløfterne, der er vedtaget
på afdelingens generalforsamling og af kongressen.
De fælles vedtagne serviceløfter er bindende i forhold til sektorerne.
Som medlem har man krav på at få en ensartet minimumsservice, uanset hvilken
sektor man tilhører.
Afdelingsbestyrelsen fastlægger arbejdsdelingen med de fælles serviceløfter mellem
sektorer og afdeling.
Forslag til ændring:
Faglig service
De på kongressen vedtagne principper og indsatsområder for faglig service og kvalitet
er bindende for afdelingen.
Alle medlemmer har personligt krav på en ensartet minimumsservice som fastlagt i
principper og indsatsområder for faglig service og kvalitet.
Under ansvar for kongressen kan hovedbestyrelsen justere og supplere principper og
indsatsområder for faglig service og kvalitet. Dette vil tillige være bindende for
afdelingen.
Afdelingsbestyrelsen fastlægger arbejdsdeling mellem sektorer og afdeling.
Afstemning
Ændringsforslaget enstemmigt vedtaget
2. Ændring af §4 stk. 5
Social- og sundhedssektorens årsmøder indstiller følgende ændringsforslag vedr.
brevstemmer til afdelingsvedtægterne.
Ændringsforslaget indstilles af et mindretal i afdelingsbestyrelsen.
Nuværende
Brevafstemning
Medlemmer, der på grund af tjenstlige forhold er forhindret i at deltage i ordinære og
ekstraordinære generalforsamlinger, kan, ved forelæggelse af dokumentation fra
arbejdsgiveren, stemme pr. brev til personvalg.
Medlemmer med fast bopæl på Anholt kan ligeledes stemme pr. brev ved personvalg.
Brevafstemning kan ske ved henvendelse til afdelingen 12 kalenderdage før
generalforsamlingen og skal være afdelingen i hænde senest dagen før
generalforsamlingens afholdelse.
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Forslag til ændring
Brevafstemning
Medlemmer, der på grund af tjenstlige forhold eller ferie er forhindret i at deltage i
ordinære eller ekstra ordinære generalforsamlinger, kan ved forelæggelse af
dokumentation fra arbejdsgiver stemme pr. brev ved personvalg.
Medlemmer med fast bopæl på Anholt kan ligeledes stemme pr. brev ved personvalg.
Brevafstemning kan ske ved henvendelse til afdelingen 12 kalenderdage før
generalforsamlingen og skal være afdelingen i hænde senest dagen før
generalforsamlingens afholdelse.
Afstemning:
2 stemmer imod
229 stemmer for
Ændringsforslaget godkendt
3. Tilføjelse af nyt §11 stk. 8
Tilføjelse af beskrivelse af bilagskontrollanternes opgave.
Tilføjelsen indstilles af en enig afdelingsbestyrelse.
§11. Administration og økonomi
Nyt stk. 8
Bilagskontrollanter
Generalforsamlingen vælger 2 bilagskontrollanter og 2 suppleanter for disse. Alle
medlemmer jf. § 3 stk. 7 kan opstille til disse poster, bortset fra medlemmer af
afdelingsbestyrelsen. Bilagskontrollanterne tilser, at afdelingens midler anvendes i
overensstemmelse med retningslinjer og beslutninger, truffet i afdelingens
kompetente organer.
Nuværende §11 stk. 8 flytter til §11 stk. 9
Afstemning
4 undlader at stemme
227 stemmer for
Ændringsforslaget godkendt
4. Sletning af protokollat nr. 1
En enig afdelingsbestyrelse indstiller, at Protokollat nr. 1 slettes af afdelingslovene,
idet det i praksis udløber i forbindelse med afholdelse af den ordinære
generalforsamling i 2017.
Protokollat nr. 1
Overgangsprotokollat
Gældende til 1. juni 2017
I forbindelse med ændring af § 4 stk 1 og stk 6 vil følgende være gældende frem til 1.
juni 2017
Der afholdes ikke Ordinær generalforsamling i 2015, førstkommende ordinære
generalforsamling bliver i maj 2016.
Valg i henhold til § 4 stk. 6 vil blive ændret, så alle der er omfattet af § 4 stk. 6, vil få
deres valgperiode forlænget frem til generalforsamlingen i henholdsvis 2016 og 2017.
Afstemning
Enstemmigt vedtaget – protokollatet slettes.
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7.

Fagpolitiske indsatsområder
Dirigenten præsenterede afdelingsbestyrelsens forslag til fagpolitiske
indsatsområder for 2017-2018:
1.
2.

Psykiatri
Medlemsorganisering

1. Psykiatri
Med baggrund i de mange tragiske hændelser, der er sket inden for psykiatrien
har FOA på landsplan valgt at sætte særligt fokus på psykiatrien. I januar 2017
kom FOAs psykiatripolitiske udspil.
Lokalt i afdelingen ønsker vi at benytte det psykiatripolitiske udspil som afsæt til
en samlet indsats for området. Indsatsen skal ikke kun omfatte selve psykiatrien,
men også de afledte effekter, der er på andre fagområder. Indsatsen skal løftes
både på sektorniveau i forhold til de påvirkede faggrupper og afdelingsniveau i
forhold til fagpolitisk indflydelse.
2. Medlemsorganisering
Der har i de senere år været faldende medlemstal generelt i fagbevægelsen.
Afdelingen ønsker derfor også i den kommende generalforsamlingsperiode at
kunne have særligt fokus på medlemsorganisering. Opgørelser viser, at der på
landsplan er 50.000 potentielle medlemmer på FOAs arbejdspladser.
En øget indsats i forhold til TR og deres rolle i forbindelse med nyansættelser på
arbejdspladsen, og en ny FOA model for organisering og fastholdelse af
medlemmer, vil indgå i indsatsen for den kommende periode.
Afdelingsbestyrelsen skal efter generalforsamlingen udarbejde handleplaner for
de enkelte indsatsområder.
Afstemning
Indsatsområderne enstemmigt vedtaget
8.
a.

Valg
Afdelingsnæstformand (3-årig periode)
Hanne Tinggaard - kan ikke modtage genvalg
Dirigenten gennemgik forslag valgprocedure.
Hver kandidat har 5 minutters taletid.
Hver kandidat har mulighed for at have 2 stillere, der har 2 minutters taletid
hver.
Generalforsamlingen godkendte proceduren.
Ved personvalg kræves over halvdelen af de afgivne stemmer. For at opnå valg
skal man opnå mindst halvdelen af de afgivne gyldige stemmer.
Hvis en kandidat ikke opnår absolut flertal i første runde, går de to kandidater,
der får flest, videre til anden runde.
Opstillede kandidater til posten:
Nana Højlund Skjødt
Marianne Dalby Møller
André Vangsgaard
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Kandidaterne præsenterede sig selv.
Stillere for Nana Højlund Skjødt:
Kasper Soelberg
Anne Christensen
Stillere for Marianne Dalby Møller:
Pia Kristensen
Louise Marie Kofod
Stillere for André Vangsgaard:
Andreas Lyng Pedersen
Inge-Lise Christensen
Herefter gik afstemningen i gang
1. runde:
Da 1 stemmeberettigede havde forladt generalforsamlingen var der følgende
stemmetal:
230 stemmeberettigede + 2 brevstemmer
Fordeling:
Nana: 87
Marianne: 69
André: 76
Nana Højlund Skjødt og André Vangsgaard gik videre til næste runde
2. valgrunde:
Da det kun er muligt at brevstemme i første runde, falder brevstemmerne fra.
Endvidere havde 3 stemmeberettigede forladt generalforsamlingen.
Stemmetallet var derfor 227 stemmeberettigede
Fordeling:
Nana: 113
André: 113
1 ugyldig
3. valgrunde:
Yderligere 6 stemmeberettigede havde valgt at forlade generalforsamlingen.
Stemmetallet var derfor 221 stemmeberettigede
Fordeling:
Nana: 111
André: 110
Nana Højlund Skjødt valgt som afdelingsnæstformand for en 3-årig
periode
b.

c.

Faglig sekretær (3-årig periode)
Karen Ø. Sørensen genvalgt
Øvrige poster
1. bilagskontrollant (2-årig periode)
Erla Sørensen – modtager ikke genvalg
Ellen Birthe Christensen var opstillet, men ikke valgbar, da Ellen Birthe er
pensionist.
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Dirigenten anmodede generalforsamlingen om at dispensere for fristen for
opstilling.
Generalforsamlingen godkendte dispensationen.
Herefter blev Kirsten Thorup foreslået.
Afstemning
Kirsten Thorup enstemmigt valgt.
d.

Suppleant for 1. bilagskontrollant (2-årig periode)
Elsy Holmgaard Thomsen genvalgt

e.

Fanebærer (2-årig periode)
Andreas Lyng Pedersen genvalgt

9.

Præsentation af afdelingsbestyrelsen herunder sektorårsmødernes valg af
sektorrepræsentanter til afdelingsbestyrelsen
Afdelingsformand Lene Hartmann
Næstformand Nana Skjødt Højlund
Faglig sekretær Karen Ø. Sørensen
Formand for Social- og sundhedssektoren Inge Rasmussen
Formand for Pædagogisk sektor Karin Mathiesen
Formand for Servicesektoren André Nørlund Vangsgaard
Bestyrelsesmedlem Social- og sundhedssektoren Jette Vika Jørgensen
Bestyrelsesmedlem Social- og sundhedssektoren Guldborg Pharsen
Bestyrelsesmedlem Pædagogisk sektor Jonna Mona Eriksen
Bestyrelsesmedlem Pædagogisk sektor Marianne Dalby Møller
Bestyrelsesmedlem Servicesektoren Kim Lindby
Bestyrelsesmedlem Servicesektoren Andreas Lyng Pedersen
Suppleanter
1. Bestyrelsessuppleant Social- og sundhedssektoren vakant
2. Bestyrelsessuppleant Social- og sundhedssektoren vakant
1. Bestyrelsessuppleant Pædagogisk sektor Vibeke Kristensen
2. Bestyrelsessuppleant Pædagogisk sektor Connie Nielsen
1. Bestyrelsessuppleant Servicesektoren Helle Bjerregaard Lowe
2. Bestyrelsessuppleant Servicesektoren Flemming Lykke
Bestyrelsessuppleant for Formand Social- og sundhedssektoren Lotte Helbo
Kristiansen
Bestyrelsessuppleant for Formand Servicesektoren Helle Bjerregaard Lowe
Tilforordnede:
Ungerepræsentant vakant
A-kasseleder Lene Overgaard

10. Afslutning
Lene takkede generalforsamlingen og rettede en særlig tak til kandidaterne for at
stille sig til rådighed for fællesskabet.
Randers d:
Inge Rasmussen

Karin Mathiesen
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