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Referat af afdelingsbestyrelsesmødet onsdag den 20. juni 2012 

 

Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Brian Dinesen, Karen Munk Andersen, Lone 

Smedegaard, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund (til og med punkt 5), Gurli Nørskov, Ellen 

Christiansen, Lene Blume (til og med pkt. 5), Jytte Kristiansen, Rene Sørensen og Vita Christiansen    

Afbud: Susanne Døssing og Berit Weitwmeier.  

 

Referat af dagsorden: 
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

 

2. Valg af ordstyrer (Jytte og Lene). Referent Lars  

Bestyrelsens behandling: 

  Godkendt 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsens behandling: 

  Godkendt 

 

4. Godkendelse af referater  

a. Bestyrelsesmødet den 26. april2012 – bilag 1. 

Bestyrelsens behandling: 

  Godkendt 

b. Politisk Ledelsesmøde den 14. maj – bilag 2. 

Bestyrelsens behandling: 

  Orientering taget til efterretning. 

 

5. Drøfter skitse til budget 2013 + overslag til 2015. – bilag 3. + bilag 4. 

Bestyrelsens behandling: 

Bestyrelsen tog orienteringen om personalereduktioner til efterretning. 

 

Enighed om at budgettet udarbejdes med udgangspunkt i bilag 2 – 

kontingentfastholdelse samt personalereduktion. 

Med udgangspunkt notat om budget 2013 (bilag 4) drøftede bestyrelsen de 3 forslag: 
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Forslag 1:  2 årige generalforsamlinger: 

Positive tilkendegivelser fra bestyrelsen.  

Umiddelbart flertal for 2 årige valgperioder. 

 

Forslag 2:  Sektor næstformænd ikke længere i politisk ledelse. 

Opbakning til forslaget. 

   

 

Forslag 3:  Reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer 

Ikke stemning for at nedbringe antallet af bestyrelsesmøder. 

Bestyrelsen opfordrer i stedet til fokus på antallet af møder,  eventuelt 

i en kombination af fællesmøder (halv dag/halv dag) 

 

DL udarbejder forslag til vedtægtsændringer vedrørende forslag 1 og 2 til 

bestyrelsesmødet i august.  

 

6. Generalforsamlinger 2012 – Masterplanen, bilag 5. + bilag 6. 

Bestyrelsens behandling: 

Masterplan for generalforsamlingen gennemgået og godkendt. 

Drøftelse af temaer til beretning og fremtidigt arbejde med følgende temaer: 

3 partsaftale / brud - OK 2013 - arbejdsmiljø - løntilskud - budgetter i 

kommunerne / regionen - velfærd - OPP - FOA's kongres, nyt og ændret 

FOA.  

 

7. Besøg af Pen Sam fra kl. 13.00 til 14.00. 

Bestyrelsens behandling. 

Bestyrelsen udtrykte stærk kritik af planerne om at skære i antallet af dage 

med pensam besøg i afdelingen. 

Der blev stillet spørgsmål om det skriftilge materiale er forståeligt for vores 

medlemsgrupper. 

Positivt med uddannelse af TR til brug for at kunne skærpe 

opmærksomheden for pension hos kollegaer. 

Positivt med arbejdsplad besøg af Pensam – kunne eventuelt suppleres med 

deltagelse på TR møde 

Generel meget stor skepsis i forhold til de øvrige tilbud - bank og forsikring. 

 

8. Nyt fra daglig ledelse 

a. Skarrildhus konferencen evaluering. 

Bestyrelsens behandling: 

Fantastisk sted. Rigtig godt indhold, hvor bestyrelsen vurderede at mange fik 

en del med hjem. 
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b. Nyt fra HB 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla orienterede om: Forbunds budgettet, 3 parts forhandlinger, ISKA 

delegationstur til Sydafrika 

 

9. Kort nyt fra regionen, herunder: 

a. Hvad sker der på Regionhospitalet Silkeborg – MED aftalen m.v. 

Bestyrelsens behandling: 

Drøftelse af parkeringsbetaling. - underskriftsindsamling.  

TR aftalens tidsbestemmelse - uenighed om MED aftalens tolkning. 

Ulla orienterede om de fortsatte forhandlinger vedrørende TR vilkår, hvor der 

fortsat er stor uenighed. Stadig problemer med indgåelse af aftale om TR 

struktur. 

b. DRO. 

Bestyrelsens behandling 

Uro om DRO's rolle i forbindelse med de igangværende forhandlinger 

vedrørende MED aftale og tid til TR/FTR 

c. RMU – Regionen. 

Bestyrelsens behandling 

Lotte orienterede om en snarlig konference: temadrøftelse på konferencen 

vedrører problemstillinger med vigende/ manglende medindflydelse og 

høring i MED systemet. 

 

 

10. Kort nyt fra Silkeborg området, herunder: 

a. Hoved-MED 

Bestyrelsens behandling: 

Per orienterede om budgetsnakken - særligt tankerne om at lade puljen til 

kvalitetsløft på børneområdet modregne besparelser. 

b. Fagligt Fællesskab i Silkeborg. 

Bestyrelsens behandling: 

Udkast til revideret medaftale udarbejdet. Underskrives formodentlig i 

nærmeste fremtid. 

 

c. LO Silkeborg-Favrskov 

Bestyrelsens behandling: 
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FOA har deltaget i modstand mod treparts aftalens elementer om inddragelse 

af helligdage. 

 

11. Kort nyt fra Skanderborg området, herunder: 

a. Hoved-MED 

Bestyrelsens behandling: 

Brian orienterede om at den umiddelbare budgetsituation ser OK ud. 

Overvejelse om Hoved-MED's inddragelse i udarbejdelsen af handle / 

besparelses kataloger.  

Møde med økonomiudvalg med 4 temar: efteruddannelse - effektiviseringer - 

budgetoverholdelse - yderligere dialog ml. Hoved-MED og Økonomiudvalg. 

Opgaven bliver at fastholde de gode intentioner fra dialogen til reel handling. 

b. KIS 

Bestyrelsens behandling: 

Der har været afholdt generalforsamling med drøftelse af KIS' fremtid. 

Enighed om at KIS neddrosles, så der kun indkaldes når der er konkrete 

behov. 

c. LO-kal Skanderborg  

Bestyrelsens behandling: 

Intet nyt 

 

12. Punkter til næste møde den 20. juni. 

Bestyrelsen behandling: 

- Budget 2013  

- Tema vedrørende TR honorering (evt. senere på efteråret) 

- Forslag om fælles bestyrelsesarrangement op til jul. 

- Evt. møde med Helen fra TR konf. til et møde for alle afd. Medlemmer 

- Drøftelse af muligheder vedrørende lokalerne i Skanderborg - evt. hos 3F 
 
 

13. Eventuelt.  

Ulla orienterede om arrangementet "Lady Walk" og planer om at gennemføre 

det sammen med andre FOA afdelinger næste år.  

14. Evaluering 

Godt møde med flot styring. 


