
Pædagogisk sektor i FOA Silkeborg-Skanderborg 
indkalder til:

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00
Medborgerhuset – Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg

Der vil være kaffe og kagebord
Tilmelding til kaffe og kagebord, kontakt afdelingskontoret på tlf. 4697 2020 senest fredag den 14. februar 2018 kl. 12.00.

Da sektorens næstformand, Aase Rohde Christensen, har valgt at gå på efterløn til maj, skal der 
vælges ny næstformand i Pædagogisk sektor med tiltrædelse 1. april 2018.
Det er derfor besluttet, at vi afholder ekstraordinær generalforsamling, så der kan vælges ny 
næstformand.

Ekstraordinær 
generalforsamling



Dagsorden:
1. Velkomst ved sektorformand Jytte Flyvbjerg Kristiansen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af forretningsorden, samt nedsættelse af stemmeudvalg
6. Mundtlig redegørelse om baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling 
7. Valg af fuldtidsfrikøbt sektornæstformand frem til ordinær generalforsamling i 

oktober 2018
8. Eventuelt

Kandidater til næstformandsposten i Pædagogisk sektor:
Hvis du gerne vil opstille til næstformandsposten, og gerne vil vide mere om, hvad opgaven indebærer samt 
arbejdsvilkår med videre, kan vi tilbyde dig en samtale med afdelingsformand Ulla Gram og formand for 
Pædagogisk sektor, Jytte Kristiansen.  
Du er velkommen til at kontakte Jytte på 2967 9155 og aftale tid. Det er selvfølgelig ikke en betingelse for at 
opstille.

På bestyrelsens vegne 
Jytte Flyvbjerg Kristiansen, sektorformand

Forretningsorden for ekstraordinær generalforsamling:
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der er mødets højeste myndighed, og som skal lede mødet efter de her 
givne regler:

1. Dirigenten konstaterer mødets lovlige indvarsling i henhold til vedtægterne, samt sørger for godkendelse af 
dagsorden og forretningsorden.

2. Valg og afstemninger sker med almindelig stemmeflerhed.

3. Dirigenten må kun tillade behandling af fremsatte forslag.

4. Dirigenten har ret til at suspendere mødet, dersom dirigenten skønner det umuligt at fortsætte en saglig 
behandling af dagsordenen. Suspenderingens længde fastsættes af dirigenten.

5. De delegerede begærer ordet hos dirigenten og markeringen sker ved håndsoprækning.  
Taletiden for hver delegeret er højst 5 minutter for hvert tema.

6. Dirigenten kan stille forslag om afslutning af en sags behandling med de indtegnede talere. 

7. Forslag om afslutning af en debat med de indtegnede talere kan også stilles af mødets deltagere.

8. Dirigenten kan give „ordet til forretningsordenen“, men skal så påse, at taleren kun retleder eventuelle 
misvisende oplysninger for at hindre, at debatten føres på et forkert grundlag.

9. Dirigenten kan – når det skønnes formålstjenligt – tildele gæster taletid.

Alle afstemninger skal være påbegyndt senest kl. 22.00.

Kandidater til næstformandsposten i Pædagogisk sektor: 
Skal være sektoren i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, altså senest  
torsdag den 8. februar kl. 12.00.


