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Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 6. juni 2013 

 

Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen (fra pkt. 8 - 12), Kim Barslund, Ellen Christiansen, 

Conni Hansen, Susanne Døssing, Karen Munk Andersen, Lone Smedegaard, Michael Holm, Jan Roed, 

Rene Sørensen, Lotte Christensen, Aase Rohde (suppleant), Tina Groth og Lars Vodsgaard (referent),  

Berit Weitemeier deltog under behandling af punkt 11. 

 

Afbud: Jytte Kristiansen 

 

Referat af dagsorden: 
 

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Ulla bød velkommen.  

 

2. Valg af ordstyrer (Karen og Michael). Referent Lars  

Bestyrelsens behandling: 

 Godkendt.  

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsens behandling: 

Dagsorden godkendt 

 

4. Godkendelse af referater  

a. Bestyrelsesmødet den den 21. marts 2013 – bilag 1. 

Bestyrelsens behandling: 

Referatet godkendt. 

b. Politisk Ledelsesmøde den 11. april 2013 – bilag 2. 

Bestyrelsens behandling: 

Taget til orientering 

c. Politisk Ledelsesmøde den 16. maj 2013 – bilag 3. (ikke godkendt). 

Bestyrelsens behandling: 

Taget til orientering 
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5. Drøftelse af fremtidens lønpolitik for ansatte faglige konsulenter. 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla orienterede om PL’s drøftelser vedrørende lønpolitik for ansatte konsulenter i 

huset: 

- Fremover ansattes konsulenter med fast arbejdstid. 

- Lønindplaceringen aftales konkret individuelt efter rammer fastsat af 

bestyrelsen. 

Bestyrelsen godkendte oplægget. 

 

 

6. Opdateret Masterplan for afdelingsgeneralforsamlingen – bilag 4 + bilag 5. 

   Fra Masterplanen: 

Torsdag den 6. juni, bestyrelsesmøde: 
 

 Indkaldelserne til FOA bladet besluttes. 

Deadline 30/7 og september nummeret udkommer 29. august.  

 Regnskab 2012 underskrives, og overvejelser om budget 2014 + overslag 

2015og 2016 drøftes. 

 

Bestyrelsens behandling: 

Bestyrelsen godkendte indkaldelsen i FOA bladet samt 1. udkast til budget 2014 

samt overslagsårene. 
 

7. Drøftelse af køb af ny bil til afdelingen – bilag 6.    

Bestyrelsens behandling: 

 Bestyrelsen drøftede oplægget og godkendte købet. 

 

8. Drøftelse af notat fra Lov og Perspektiv Udvalget vedrørende manglende 

organisering. 

Bestyrelsens behandling: 

Ulla orienterede om problemstilling med at den væsentligste årsag til at folk ikke 

melder sig ind er, at de aldrig bliver spurgt. Materialet vil blive eftersendt til 

bestyrelsen. 

Udsagn i den efterfølgende debat: Spørg vores egne TR’ere hvad der gør det svært, 

gør det til en væsentlig del af grunduddannelsen, TR kunne vise rundt ved 

introduktion af nyansatte, hurtig tilmelding/indmeldelse, Temadag med 

argumentation, fokus på at turde. Individuelt behov. 

Punktet vil blive drøftet på kommende DL og PL møde med henblik på 

kvalificering. 
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9. Evaluering og opsamling. 

a. Fælles bestyrelseskonference Vejlsøhus 

Bestyrelsens behandling: 

Enighed om at det er en rigtig god ide med en fælles seance for alle bestyrelser, og 

med et godt indhold. 

 

 

b. Bestyrelsens kongresforberedelse i Herning  

Bestyrelsens behandling: 

Det var en god dag.  

 

 

c. 1. maj møderne i Silkeborg og Skanderborg 

Bestyrelsens behandling: 

Silkeborg: Det var godt at arrangementet er flyttet tilbage til Lunden. Vi bør i FOA 

have større fokus på hvorledes vi får vores TR’ere til at deltage samt at samle os et 

fælles sted. 

Skanderborg: Vi synes vi har fundet det rigtige sted. Igen mangler partierne i 

deltagelsen i det praktiske, hvilket fremover vil få indflydelse på talerne. Også her 

kunne vi ønske flere TR’eres deltagelse. 

 

 
d. OK 2013 

Bestyrelsens behandling: 

Magert resultat og lærernes konflikt tyder på at FOA’s grupper kommer under pres. 

Drøftelse af et eventuelt forslag om afgivelse af betalte pauser og en eventuel 

offensiv strategi for dette. 

 

10.  Valg af 8 Kongresdelegerede – herudover er Politisk Ledelse ”født” delegerede. 

Valgprocedure, kandidater og hvordan vi ønsker at der arbejdes med kongressen. 

Bestyrelsens behandling: 

Ved mødets start tilkendegav Kim, Jan, Karen og Conni, at de ikke havde meldt 

tilbage vedrørende kandidatur til kongresdelegeret, men at de øskede at deltage. 

De delegerede er: Åse, Susanne K,, Ellen, Liselotte, Connie, Kim, Karen, Jan, Tina 

suppleant. 

Såfremt der bliver forfald vil DL finde 2. suppleant. 

 

I september er oplægget til kongressen klart, og der lægges op til at der holdes de 

nødvendige ekstra møder for bestyrelsen. Der indkaldes allerede nu til møderne i 

september. 
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11.  Arbejdsmarkedspolitik – forskellige drøftelser 

Bestyrelsens behandling: 

Berit orienterede om det nye forlig der udskyder indfasningen af de strammere 

regler for erhvervelse samt den kortere dagpengeperiode. 

Der bliver et særligt hængeparti vedrørende medlemmer i Silkeborg, der har tilvalgt 

Silkeborg kommunes kompetencegaranti og dermed kontanthjælp. 

Forliget betyder endvidere, at der for en del der tidligere var berettiget til seniorjob, 

vil være tale om en udskydelse af tidspunktet for retten til seniorjob. 

Det er vurderingen, at forliget vil gøre det sværre politisk at få gennemført en 

forlængelse af dagpengeretten, men at vi i stedet skal have fuldt fokus på en 

forkortelse af optjeningsperioden samt medtælling af jobtræning og 

rotationsvikararbejde i timer til genoptælling af timer til dagpengeret. 

Berit orienterede om et stort rotationsprojekt i psykiatrien inden for regionen, hvor 

vi håber at kunne få en del af vores ledige med. 

A-kassen i Silkeborg er i gang med at starte projekt ”en indgang” med Silkeborg 

Kommune, hvor A-kassen overtager hele opgaven med de ledige i det første ½ år fra 

kommunen. Det er afgørende at dette bliver en succces, og at det kan betyde 

yderligere tiltag som f.eks. vikarformidling. 

Ulla orienterede om at LBR i Skanderborg er ved at få fokus på at opprioritere 

uddannelse og kompetenceudvikling for de ledige. 

En længere drøftelse af problemstillingen med de unges tilvalg af de erhvervsfaglige 

uddannelser, for hermed at højne fagligheden indenfor FOA’s fag. 

Ulla orienterede om at vi fra FOA overfor Skanderborg Kommune har protesteret 

kraftigt vedrørende kommunens brug af vikarer for ordinære elever, idet FOA anser 

det som i strid med loven.  

 

12.  Gennemgang af oversigt over arbejdet med jobrotationsprojekter – bilag 7.  

Bestyrelsens behandling: 

Per gennemgik notatet og de enkelte projekter. 

Kort drøftelse af sammenhængen mellem rotationsprojektet på Teknisk område i 

Skanderborg, i relation til eventuelle strukturændringer i området. 

 

13.  Evaluering  

Bestyrelsens behandling: 

Ros til ordstyrerne 

 

14.  Eventuelt          

Bestyrelsens behandling: 

Bestyrelsen ønskede hinanden god sommer! 

 

 For referatet: Lars Vodsgaard 


