
Referat fra generalforsamlingen i Social og Sundhedssektoren  

Den 12. oktober 2016 på Skanderborg Park. 

Der var mødt 59 stemmeberettigede frem + 2 gæster. 

1.: Velkomst ved formanden. 

2.: Valg af dirigent. 

3.: Godkendelse af forretningsorden. 

4.: Godkendelse af dagsorden. 

5.: Beretning v/formanden. 

6.: Debat ved bordene. 

7.: Indkomne forslag. 

8.: Valg: 

 a) Sektornæstformand for fire år  

Susanne Klausen. 

 b) Tre sektorbestyrelsesmedlemmer for fire år 

 Lise-Lotte Christensen 

Majbritt Landbo. 

Vivi Filbert Christensen 

Et sektorbestyrelsesmedlem for fire år udpeget af de tidligere  

Kost- og servicemedlemmer – pt. vakant. 

9.: Eventuelt. 

10.: Afslutning. 

 

Ad.1. Lone Smedegård byder velkommen. 

Ad.2: Anette Neist. 



Ad.3: Forretningsorden fremlagt og godkendt. 

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt i FOA – Bladet i 

september, samt sendt pr. post til medlemmerne. 

Der blev nedsat et stemmeudvalg bestående af: Birthe Brøchner, Lone Nollin, Lisbeth 

Simonsen, Birthe Attermann og Stella Chale.  

Susanne Klausen blev valgt som stemmeformand. 

Ad.4: Dagsorden fremlagt og godkendt. 

Ad.5: Lone fremlagde sektorbestyrelsens beretning. Herefter var der dialog ved bordene  

omkring beretningen og de af bestyrelsen fremlagte spørgsmål. 

Lones svar = kursiv.  

Tid er arbejdsglæde. Der bør arbejdes på bedre tid til arbejdet, til dokumentation, arbejdsmiljø, 

vold, indberetninger, hurtig hjælp når man henvender sig i afdelingen. Dette tager bestyrelsen ad 

notam, og tager med ind i bestyrelsesarbejdet. 

Der nikkes ja til spørgsmålet omkring det at have haft arbejdspladsbesøg. 

Måske det var en ide at afdelingen bare pludselig dukker op på arbejdspladserne? 

Fyraftensmøder. Meget af dette er drøftet på TR-møderne. FOA vil gerne komme på 

arbejdspladserne, besøget behøver ikke have et formål, men det kræver en henvendelse for at FOA 

møder op. 

Lone opfordrer til, at vi fralægger os alle de forkortelser vi bruger for vores titel, derved kan vi også 

højne vores faglighed- tænk over det, og brug det. 

Fokus for sektoren: 

Dialog, sige fra/til, redskaber til at få sine meninger frem uden der opstår konflikt. 

Konflikthåndteringskursus mellem kolleger/ ledelse/TR. Det kunne være en ide som ”Temaaften” 

emne.  

Kirsten Salomonsen: Højnet synliggørelsen af vores faglighed, invitere politikerne til deltagelse i 

arbejdsdagen. Ligeløn med lignende fag med sammen uddannelseslængde, men hvor lønningerne 

er højere. Der er flere eftervidereuddannelses tilbud. Flere er arbejdsgiverneutrale – så byd ind.  

Det kan være svært at nå at tilmelde sig sektorens arrangementer, da der ofte hurtigt er udsolgt. 

Det er nu vedtaget i bestyrelsen, at hvis man har deltaget i arrangementet en gang, så kan man 

ikke deltage igen. Dette vil skabe mulighed for at flere kan få glæde af sektorens arrangementer. 



Det ville være fint, hvis FOA kunne være mere synlig på arbejdspladserne, det kan være svært at 

nå det hele, og så også skal deltage i arrangementer i FOA. Vi arbejder på at være så synlige som 

muligt, men det kræver en henvendelse.  

”Hvad er min ret og hvad er min pligt”- åbent hus møde. 

Nyhedsbrev til TR når der f.eks. ændres i overenskomsten, dette kan så hænges op på 

opslagstavlen. 

Mona: Forslag - vinsmagning. 

Kunne det tænkes, at der måske var nogle der havde gode FOA historier, vi kunne dele med 

pressen? 

Ad.6: Debat ved bordene. 

Ad.7: Ingen indkomne forsalg. 

Ad.8: Valg: 

a)Susanne Klausen genvalgt for 4 år, da der ikke var andre der havde indgivet deres kandidatur. 

b) Opstillere: Lise Lotte Christensen FTR Regions Sygehuset Silkeborg (Viborg, Skive og Holstedbro) 

 Majbritt Landbo FTR Skanderborg Ældreområdet 

Ellen Christiansen TR Genoptræningscentret Silkeborg 

Da der ikke var andre der ønskede at opstille var disse 3 kandidater valgt for 4 år. 

Der var ikke nogen tilstedeværende, der ønskede at opstille fra den tidligere Kost og 

Servicesektor, medlemmerne havde måske en kollega der kunne være interesseret. 

Medlemmerne tager kontakt til Lone, hvis dette bliver aktuelt. 

  c) Kandidater til suppleantposten for 2 år:  1:Line Lorentzen TR, Social og Sundheds 

assistent på Dagmargården Skanderborg. 

2:Lene Viberg TR, Social og Sundheds 

assistent Søndervang Galten 

Ad.9: Eventuelt. Ingen spørgsmål. 

Ad.10: Lone takker for en dejlig aften, bestyrelsen glæder sig til at se jer til vores arrangementer. 

 

Referent. Lene Blume  



 

  

 

 


