
 
 

 

 

 

 

Dags dato: 21. marts 2013   

   Skrevet af: Per 

          Til: Afdelingsbestyrelsen 

 

Referat: 

FOA’s afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 21. marts fra 9.00 – 12.00.  

 

 

Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen (referent), Kim Barslund, Ellen Christiansen, Conni Hansen, 

Tina Groth, Susanne Døssing, Karen Munk Andersen, Lone Smedegaard, Michael Holm, Jan Roed, Lotte 

Christensen, Rene Sørensen, Aase Rohde Christensen (for Jytte Kristiansen) og (referent). 

 

Afbud: Afbud fra Jytte Flyvbjerg Kristiansen, Lars Vodsgaard og Berit Weitemeyer 

 

Dagsorden:  

1. Velkomst ved Ulla Gram 

Ulla bød velkommen og orienterede om afbud m.v. 

 

2. Valg af ordstyrer (Jan og Lotte). Referent Per  

Jan, Lotte og Per blev valgt 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

4. Godkendelse af referater  

a. Bestyrelsesmødet den 31. januar 2013 – bilag 1.  

Lone gjorde opmærksompå at der i referatet står, at der er møde i Herning den 7. marts, 

der skal rettelig stå den 7. maj. 

Herefter blev referatet godkendt. 

b. Politisk Ledelsesmøde den 28. februar 2013 (ej godkendt) – bilag 2  

Referatet blev taget til efterretning uden bemærkninger. 

 

 

 



5. Bestyrelsens stillingtagen til KTO-forliget, herunder: 

a. Kort gennemgang af forliget med efterfølgende stillingtagen. 

Ulla gennemgik kort indholdet af KTO forliget og gav en kort redegørelse af 

Hovedbestyrelsens behandling.  

Bestyrelsen drøftede herefter resultatet, der var langt fra jubelscener, men ingen fandt det 

realistisk at prøve at strejke sig til mere.  

Alle var enige om, at vi, i perioden frem til næste overenskomst, skal prøve at skabe mere 

aktivitet og mobilisering blandt tillidsvalgte og medlemmer, så vi kan lægge et større pres 

på arbejdsgiverne. 

René supplerede med, at Teknisk-service egne forhandlinger (0,25 % puljen) endnu ikke 

er færdige. 

Bestyrelsen besluttede følgende anbefaling til urafstemningen: 
Bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg vurderer, på trods af den manglende 

reallønssikring, at det i den aktuelle situation er urealistisk at prøve at strejke sig til en 

bedre aftale.  

En enig bestyrelse anbefaler derfor et nødvendigt, men ikke begejstret, ja til KTO-forliget. 

 

b. Hvad betyder KTO-organisationernes udskydelse af urafstemningen til DLF har opnået 

realitetsforhandlinger med KL? 

De øvrige KTO organisationer har besluttet at være solidariske med DLF og har derfor 

meddelt KL, at overenskomsterne, uanset at de er færdigforhandlede, ikke sættes til 

urafstemning før der er realitetsforhandlinger på underviserområdet – ”ingen bliver ladt 

alene tilbage på peronnen” 

Der er møde i forligsinstitutionen fredag og KTO’s bestyrelse søndag. 

c. Plan for afvikling af TR-møder, medlemsmøder og urafstemning? 

Vi afventer ovenstående inden der ligges en tidsplan. Vi holder medlemsmøder i 

Silkeborg og Skanderborg, indkaldelse med postkort og TR’erne får en særlig opffordring 

til deltagelse. 

 

6. Har bestyrelsen en fælles holdning til rygepolitik på medlemmernes arbejdspladser? 

Mange kommuner og arbejdspladser drøfter nye rygepolitikker på baggrund af ændret 

lovgivning.  

Vi har i afdelingen fået henvendelse om problemet, og ønsker at bestyrelsen drøfter holdninger 

til forskellige modeller for rygepolitik. 

Vi har udarbejdet en skitse til at tydeliggøre nogle af de mange varianter af rygepolitik vi kender 

og møder, og vil gerne drøfte holdninger til de forskellige modeller med bestyrelsen. 

- bilag 3. 

Bestyrelsen havde en god debat som viste, at dette emne er der i bestyrelsen som på 

arbejdspladserne mange holddninger til. Bestyrelsen vil ikke anbefalen en bestemt model eller 

holdning men tilkende gav at e-cigaretter bør ligestilles med almindelige cigaretter, at vi er imod 

et totalt rygeforbud i arbejdstiden, at vi ikke mener der skal ”stemples ind og ud” og at det 

vigtigste er at man lokalt i MED og personalegruppen har drøtet og aftalt politik på området. 

 

 



7. Udgivelse af afdelingskalender 2014. 

Kalenderen er de sidste par år udsendt sammen med december nummeret af FOA-Bladet. 

Mange medlemmer tilkendegiver, at det er for sent! 

Baggrunden for den sene udsendelse er en tidligere beslutning om først at trykke og udsende 

kalenderen, når vi kendte resultatet af generalforsamlingernes beslutninger, herunder valg og evt. 

lovændringer.  

Med ændrede udgivelsesterminer og deadlines for FOA-Bladet samt overgang til to årige 

generalforsamlingsperioder kunne vi ændre samsendingen til november nummeret?  – bilag 4. 

Bestyrelsen besluttede at kalenderen fremover udsendes med november nummeret af FOA-

Bladet. Hvis der i produktionstiden sker lovændringer eller ændringer blandt valgte, tages der 

konkret stilling. 

 

8. Punkter til temadagen mellem bestyrelsen og sektorbestyrelserne den 18. april. 

a. Cowi-rapporten om uddannelsesbehovet i region Midtjylland – ved Bente Strager, 

direktør på SoSu-Skolen i Silkeborg. 

b. FOA på vej mod Kongressen 2013.  

FOA holder som bekendt kongres fra den 30. - 31. oktober + 1. november under 

overskriften ”Medlemmernes FOA”. Mona Strib, næstformand i Forbundet, vil komme 

og fortælles og drøfte kongresforberedelserne. Hvad skal vi med kongressen – hvad skal 

drøftes og hvad skal der tages stilling til? 

Bestyrelsen tilkendegav at det lød som gode og spændende oplæg. 

 

9. Eventuelt. 

Regnskab 2012. 

Ulla orientere om, at vi netop har modtaget udkast til årsregnskab 2012, og at driftsresultatet 

viser et underskud på ca. 200.000 kr., mod et budgetlagt overskud på 36.000 kr. 

 Vi har haft et overforbrug på A-kutfonden og får sandsynligvis nogle af pengene retur, de vil i 

fald komme som en indtægt i 2013. Vi endnu ikke har vurderet om vi vil foreslå bestyrelsen at 

der skal ske hensættelser, hvilket jo kan flytte på resultatet. 

 

Langtidssygemelding: 

Ulla orienterede om at vi desværre har en medarbejder der er ramt af lagtidssygemelding, men 

at afdelingen på bedste vis prøver at drage omsorg for medarbejderen. 

 

LO i Silkeborg og Favrskov. 

Ulla orienterede om at Ulla og Per er valgt til Lokal’s forretningsudvalg i Skanderborg og 

foreslog at vi udpegede Ulla og Per til LO’s forretningsudvalg i Silkeborg, hvilket bestyrelsen 

tog til efterretning. 

 

Av min fod! 

Per orienterede om, at han den 16. april skal operes i foden og efterfølgende have den 12 uger i 

gips, hvilket vil give mindre driftsforstyrrelser … 

 

10. Evaluering - Tak for god styring og et godt møde!    


