
 

 

 

 

 

 

Dags dato: 07. 08. 2013  

   Skrevet af: Ulla og Per 

          Til: Afdelingsbestyrelsen 

 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

Torsdag den 22. august. 

 

Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Conni Hansen, Susanne 

Døssing, Karen Munk Andersen, Susanne Klausen, Rene Sørensen, Lotte Christensen, Berit Weitemeier og 

Tina Groth. 

 

Afbud: Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Aase kunne heller ikke deltage. Lone Smedegaard, Susanne deltog, 

Jan Rod og Michael Holm. Ingen øvrige suppleanter havde mulighed for at deltage. 

 

Dagsorden:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram – Ulla bør velkommen  

 

2. Valg af ordstyrer (Tina og Jan). Referent Lars – Tina var ordstyrer og Per referent  

 

3. Godkendelse af dagsorden – dagsordenen blev godkendt med PL referat fra 15. august som 

tillægspunkt under punkt 4. referater.  

 

4. Godkendelse af referater  

a. Bestyrelsesmødet den 6. juni 2013 – bilag 1. – godkendt uden bemærkninger 

b. Politisk Ledelsesmøde den 20. juni 2013 – bilag 2 – godkendt uden bemærkninger 

c. Politisk Ledelsesmøde den 15. august – eftersendt – godkendt uden bemærkninger 

 

 

 

 

 

 



5. Opdateret Masterplan for afdelingsgeneralforsamlingen – bilag 3 

 

Fra Masterplanen: 

 

Torsdag den 6. juni, bestyrelsesmøde: 
 

 Bestyrelsensberetning. 

 Forslag til rammebudget for 2014, foreslår uændret kontingentet. 

 De fire sider.  

 valg 

 

 

Bestyrelsen behandlede de fire sider og var enige om at det indholdsmæssigt var helt i tråd med 

bestyrelsens hidtidige drøftelser. Dagsordenspunkter med videre er OK, og der skrives videre på de 

punkter som er oplistet under beretningsdelen. Det blev besluttet, at antallet af medlemmer der er 

faldet ud af dagpengesystemet skal fremgå i beretningen. 

Budgetforslag 2014 og 2015 blev drøftet. 

Der blev uddelt et oversigtpapir som viste regnskab 2012, budgetforslag 2014 og 2015 samt overslag 

for 2016 – bilaget er vedhæftet referatet. 

Kontingentets størrelse fastholdes, men p.g.a. faldende medlemstal budgetteres med faldende 

kontingentindtægter. Lønudgifter falder også, da vui bliver færre ansatte. Umiddelbart hænger 

økonomien godt sammen og vi har først en resultatmæssig udfordring i oversslagsåret 2016. 

Det blev drøftet om vi kunne spare på administrationsudgifterne. Daglig Ledelse oplyste, at det 

fremlagte papir var de overordnede linier og at man frem til næste bestyrelsesmøde ville gennemgå 

de enkelte konti og at det måske vil medføre forslag om ændringer. 

Herefter blev det fremlagte budgetpapir godkendt. 

 

6. Kommunevalget 2013 – drøftelse af bevillingspolitik - bilag 4.  

Bestyrelsen behandlede bevillingspolitikken vedtaget på bestyrelseesmødet 2. december 2009, 

som at afklare om bestyrelsen finder politikken tidssvarende. Der var en lang og konstuktiv debat 

om holdninger til støtte til kandidater, FOA kandidater, partie o.s.v., men når fordele og ulemper 

blev stillet op imod hinanden besluttede en enig bestyrelse at fastholde den nuværende politik og 

afvise at støtte såvel partier som kandidater.  

Bestyrelsen besluttede at sætte fokus på fagpolitiske områder der FOA-medlemmernes 

interesser, både i samarbejde med andre, men også som initiativer FOA tager alene. 

 

7. Drøftelse af misbrug af elevjobrotation i Skanderborg – bilag 5.  

Ulla orienterede om Skanderborg Kommunes misbrug af elevjobrotation, og at beskæftigelses-

minister Mette Frederiksen den 1. juli greb ind og suspenderede ordningen f oreløbig frem til 

31.12.2013. Det er ikke kun Skanderborg Kommune der har misbrugt ordningen, men også 

andre kommune og det private område, typisk Føtex og butikker med ordinære elever. 

Det samlede misbrug vurderer forbundet til at være ½ mia. kroner … 

Vi har i afdelingen bedt Skanderborg Kommune oplyse om hvor mange der er ansat på FOA’s 

overenskomster og om kopi af ansættelsesbreve m.v.  



Det kniber lidt med at få oplysningerne, men vi vil forfølge sagen helt til dørs og sikre bedst 

mulige forhold for medlemmerne. 

 

8. Drøftelse af FVU og SSH Update i Silkeborg – bilag eftersendes.    

Per og Berit orienterede om at alle ledige SoSu’er i Silkeborg har været indkaldt til møde i går 

med tilbud om FVU-afklaring og med oplysninger om uddannelsesmuligheder som ledig på 

dagsordenen.  

Mødet var plaanlagt og blev afviklet sammen med SoSu-Skolen, AOF og Jobcentret 

Desværre mødte kun ca. 1/3 frem (i alt 26), men til gengæld havde de alle en rigtig god dag og 

stort set alle var interesseret i FVU afklaring og de to tilbud om uddannelse vi fremlagde.  

For SoSu-hjælperne SSH-Update og for assisteneterne LederPLUS, begge tilbud vedhæftet 

referatet. 

Det var en rigtig god dag, og vi har besluttet at alle ledige som var inviteret men som ikke deltog 

får en telefonisk henvendelse og tilbud om deltagelse i en nyt møde, da vi har erfaret, at hvis 

man først deltager får man også lyst til at deltage i vores tilbud. 

 

9. Orientering fra HB, herunder om kongressen og om FOA’s fremtid i OAO. 

Ulla orienterede fra HB-mødet den drøftelse om udmeldelse af OAO. Der er flere i 

hovedbestyrelsen, der lige som os mener, at en evt.udmeldese skal drøftes og afklares på 

kongressen. 

Herudover drøftede vi hovebestyrelsens behandling af kongresforberedelsen og det ser 

umiddelbart ikke ud til at der bliver fremlagt de nødvendige fremtidssikrende strukturforslag.  

Til gengæld er det positivt at målprogrammet (”Råd til velfærd”)  er blevet mere realistisk end 

vi har set det ved tidligere kongresser, hvor der var masser af urealistiske mål … 

Der vil blive indkaldt til et lokalt kongresforberedelsemøde inden kongressen. 

 

10.  Evaluering - fint men for få pauser …    

 

11.  Eventuelt - intet            

 

 


