fagpolitisk handleplan 2013
Sidste år satte den fagpolitiske handleplan fokus på medlemsorganisering. Desværre har vi ikke formået at vende
den negative medlemsudvikling.
Sidste års generalforsamling fastsatte som succeskriterie,
at medlemstallet skulle stige med 150 i generalforsamlingsperioden. Dette mål er vi langt fra at nå, faktisk har vi ved
den seneste opgørelse en negativ medlemsudvikling på 84
medlemmer, så vi er 234 medlemmer fra målet.
Samtidig har forbundet foretaget en undersøgelse blandt

medlemmerne. 402 har svaret, og der er et markant ønske
om øget synlighed på arbejdspladserne ikke blot fra tR,
men også fra afdelingen.
Derfor skal den fagpolitiske handleplan 2013 igen sætte
fokus på:
- Fastholdelse og forøgelse af medlemstallet
- Succeskriterie
Afdelingens medlemstal skal stige med 150 i den
kommende generalforsamlingsperiode.

Ændringsforslag til afdelingslove
forslag 1
- fremsat af Kost- og Teknikog servicesektoren
indstilles af et mindretal i afdelingsbestyrelsen:

forslag 2
– fremsat af social- og sundhedssektoren
og Pædagogisk sektor
indstilles af et flertal i afdelingsbestyrelsen:

Ændringsforslag til sammensætning af afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen består af: Afdelingsformand, afdelingsnæstformand, 2 faglige sekretærer, 4 sektorformænd,
2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for Social- og sundhedssektoren, 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for Pædagogisk sektor, 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for teknik- og
servicesektoren, 1 afdelingsbestyrelsesmedlem for Kost- og
servicesektoren.
Sektorernes afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges på
årsmøderne, hvor der tillige vælges 1 suppleant pr. bestyrelsesmedlem. Suppleanter er ikke personlige.
Bestyrelsen vil således bestå af 14 personer.

Ændringsforslag til sammensætning af afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen består af formand, næstformand,
2 faglige sekretærer og sektorformændene, 4 afdelingsbestyrelsesmedlemmer for Social- og sundhedssektoren, 2
afdelingsbestyrelsesmedlemmer for Pædagogisk sektor, 1
afdelingsbestyrelsesmedlem for teknik- og servicesektoren,
1 afdelingsbestyrelsesmedlem for Kost- og servicesektoren.
Sektorernes afdelingsbestyrelsesmedlemmer vælges på
årsmøderne, hvor der tillige vælges 1 suppleant pr. bestyrelsesmedlem. Suppleanter er ikke personlige.
tilforordnede i afdelingsbestyrelsen er en repræsentant
fra FOA Ungdom samt Lederen af FOAs A-kasse.

På sektorbestyrelsernes vegne:
Ib Fisker Knudsen, Teknik- og servicesektoren
Hans Jensen Broch, Kost- og servicesektoren

På sektorbestyrelsernes vegne:
Inge Rasmussen, Social- og sundhedssektoren
Karin Mathiesen, Pædagogisk sektor
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