
Indkaldelse til: 

Generalforsamling i Teknik- og servicesektoren 

FOA Silkeborg-Skanderborg 
 

Der afholdes generalforsamling i Teknik- og servicesektoren:  

Mandag den 3. maj 2021 kl. 18.00 - Virtuelt på Zoom 

 

Dagsorden 

1. Velkomst ved sektorformand Jan Rod. 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Godkendelse af dagsorden 

5. Godkendelse af forretningsorden  

6. Beretning ved sektorformand Jan Rod. 

7. Indkomne forslag (modtagelse af ambulanceredderne) 

Protokollat, Overgangsbestemmelse  

Med baggrund i optagelse af ambulancereddere fastsættes følgende 

overgangsbestemmelser for Teknik- og servicebestyrelsen: 

Når ambulancereddere optages i FOA Silkeborg-Skanderborg, tilknyttes de Teknik- og 

servicesektoren.  

Ambulancereddere vælger på et medlemsmøde et sektorbestyrelsesmedlem frem til 

sektorens ordinære generalforsamling, 4 kvartal 2024. Herefter ophører Protokollatet. 

Forslagsstiller: 

Bestyrelsen for Teknik- og servicesektoren, FOA Silkeborg-Skanderborg 

8. Valg 

a. Valg af sektorformand for 3 ½ år. På valg er Jan Rod 

b. Valg af sektornæstformand for 1 ½ år. Posten er pt. ledig. 

c. Tre sektorbestyrelsesmedlemmer for 3 ½ år, på valg er Finn Karlsen, Gunner Andersen 

og en ledig plads. 

d. To sektorbestyrelsessuppleanter for 1 ½ år, på valg er René Sørensen og en post er ledig. 

9.  Eventuelt 

 

Hvis du ønsker at kandidere til en af ovenstående poster, bedes dette meddelt afdelingen senest onsdag den 

28. april kl. 12.00.  

Send en mail til afdelingsnæstformand Per Brobæk på pebm@foa.dk 

 

mailto:pebm@foa.dk


 
Tilmelding: 
Tilmeld dig på https://tilmeldmig.dk/?9700214603 senest onsdag den 28. april kl. 12.00. 
 
Alle der tilmelder sig generalforsamlingen vil få tilsendt afstemningsmateriale i tilfælde af kampvalg 
til bestyrelsen. 

 
 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen i Teknik- og servicesektoren 

 

NEDENSTÅENDE BLEV UDSENDT PÅ MAIL MANDAG 

DEN 19. OKTOBER 2020: 
 

 

Teknik - og servicesektor  

AFLYST  

Generalforsamlingen d 22. oktober er pga. for høje Corona-smittetal aflyst. 

Dagsorden er udsendt til alle medlemmer af sektoren. 

_________________________________________________________________________________
____________________________________________________   

På grund af alt for høje Corona-smittetal udskydes generalforsamlingen torsdag den 22. oktober i 
Teknisk-servicesektoren FOA Silkeborg-Skanderborg, indtil der er lavere Corona-smittetal. 

Af personlige årsager ønsker jeg at stoppe som formand for Teknisk- servicesektoren, FOA 
Silkeborg-Skanderborg 
Jan Rod, som er næstformand, har sagt ja til fra dags dato at blive konstitueret frem til 
generalforsamlingen, som tidligst afholdes i starten af 2021. 
Jan Rod har samtidig meddelt, at han opstiller til formandsposten, når vi engang kan afvikle 
generalforsamling. 
Tak for samarbejdet til jer alle. 
  
De bedste hilsner 
Leif Sten Norup, sektorformand 
 

 

https://tilmeldmig.dk/?9700214603
https://www.foa.dk/~/media/afdelinger/silkeborg%20skanderborg/pdf/generalforsmalinger%202020/gf%20teknik%20og%20service%202020%20pdf.pdf

