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Praktiske oplysninger
Dørene åbnes kl. 16.30.
Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00.
Der vil blive indlagt korte pauser undervejs.

Faggruppemøderne/valg starter kl. 17.00-17.45
Dagsorden til de enkelte faggruppemøder, vil blive uddelt ved mødet.

Husk LO Plus kortet

Dagsorden:
1 Velkomst ved formand

2 Valg af dirigent

3 Godkendelse af forretningsorden

4 Godkendelse af dagsorden

5 Beretning ved formand

6 Indkomne forslag

7 Valg:
 a sektorformand for 2 år 
  Lone Smedegaard
 b sektornæstformand for 1 år
 c 4 sektorbestyrelsesmedlemmer for 2 år 
  Hanne Halskov, Leila Nielsen, Karina Lange og Lene Blume
 d 3 suppleanter for 1 år 
  Susanne Døssing, Connie Kruse Hansen og Vivi Christensen

8 Eventuelt

9 Afslutning



Forslag
Indkomne forslag og kandidater til formands- og næstformandsposten 
skal være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, 
senest den 19. oktober.

Tilmelding
Vi vil gerne have tilmelding til spisning kl. 18.00, så der er mad til alle.
Dette kan gøres på tlf. 46 97 20 20 senest den 25. oktober.

Beretning og fremtidige aktiviteter
 
l Overenskomst  2011.

l Besparelser i kommunerne og regionen.

l Frivillighed

l Psykisk-fysisk arbejdsmiljø.

l Uddannelse – Social- og Sundhedsskolen.

l Faglighed.

I afdelingens nye folder Bliv medlem .. 
får du en gave, når du organiserer en kollega.

Vi har brug for et stærkt 
sammenhold, hvis vi skal opnå et bedre 
arbejdsmiljø.

FOA Silkeborg-SkanderborgDalgasgade 24, 8600 SilkeborgTlf. 4697 2020 
www.foa.dk/silkeborg-skanderborg

Bliv
medlem ...

Skaf nye medlemmer 
til FOA
– og få blomster, vin eller chokolade
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§1 Dirigent
 Generalforsamlingen vælger 1 dirigent. 
 Dirigenten konstaterer mødets lovlige indvarsling i 

henhold til vedtægterne.
 De delegerede skal anmode om ordet hos dirigenten med 

angivelse af navn.
 Ved anmodning om ordet til forretningsordenen skal det 

angives, hvilket punkt det drejer sig om.
 Dirigenten kan fratage en taler ordet, hvis denne efter 

forgæves påmindelse ikke overholder taletiden eller ikke 
holder sig til det aktuelle emne eller punkt.

§2 Stemmeudvalg m.v.
 Der kan vælges et stemmeudvalg på 3 personer, som kan 

bistå dirigenten ved afstemninger.
 Stemmeudvalget fastlægger selv en procedure for optælling 

af stemmer.
 Stemmeudvalget afgør, om en stemme er ugyldig.
§3 Taletid
 Taletiden er ved første indlæg til et punkt uindskrænket, 

anden gang er taletiden maksimum 5 minutter. Herefter er 
der kun mulighed for korte bemærkninger, jf. dog nedenfor 
under §5.

 Dirigenten kan herudover indstille yderligere 
begrænsninger i taletiden.

 Sektorens formand kan altid anmode om ordet i en debat.
§4 Forslag
 Ændringsforslag til indsendte forslag skal afleveres 

skriftligt til dirigenten og være underskrevet med 
forslagsstillerens navn og faggruppe. Det skal være

 angivet til hvilket forslag ændringerne ønskes stillet.
 Tidspunktet for anmeldelse af bestyrelseskandidater 

fastlægges af dirigenten ved mødets start.
§5 Afslutning på en debat
 Dirigenten kan stille forslag om afslutning af en debat 

med de indtegnede talere. Et sådant forslag kan også 
fremsættes af de delegerede.

 Når det er vedtaget at afslutte en debat med de 
indtegnede talere, kan der ikke indtegnes andre talere end 
sektorformanden og forslagsstilleren. Efter vedtagelse

 af afstemning, kan der ikke stilles yderligere 
ændringsforslag til en sag.

§6 Afstemning
 Afstemning sker ved håndsoprækning.
 Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis 10% af de 

delegerede eller dirigenten kræver dette.
 Dirigenten foranlediger afstemningsprocedure fastlagt til 

valg af bestyrelsesmedlemmer.
§7 Protokol
 Der udarbejdes forhandlingsprotokol med referat af de 

forskellige indlæg og gengivelse af afstemningsresultater.

Forretningsorden:


