
 

 
Dags dato: 16.11 -18 

   Skrevet af: Ulla og Per 

          Til: Afd. bestyrelsen 

Referat- afdelingsbestyrelsesmøde 

FOA Huset i Silkeborg 
Torsdag den 29. november 2018 fra 9.00 – 15.30.  

Fra 8.30 – 9.00 er der morgenmad og der er frokost fra kl. 12.00.                                                         

 

Referat:  
 

1. Velkomst ved Ulla Gram. 
 

2. Valg af ordstyrer (Lene R.). Referent (Jytte). 
Afbud: Susanne Døsing, Mona og Lone Smedegaard. 

Suppleanter indkaldt: Chris er indkaldt, vi har ikke hørt fra ham. Birgitte kunne ikke. 

Mona var med til mødet indtil kl. 14. 
 

3. Referater: 

• Bestyrelsesmødet den 6. september 2018 – bilag 1.   

• Politisk Ledelsesmøde den 4. oktober 2018 – bilag mangler. 

• Politisk Ledelsesmøde den 14. november 2018 – bilag mangler. 
 

4. Evaluering af afdelingens TR-konference: 

Fra debatten:   

Stedet er godt, og der er opbakning til, der skal være TR konference. 

Nogle har givet udtryk for det er en lang første dag. 

Medlemsrejsen var lige lang nok. En anden gang skal det være i et stræk – der må ikke være 

et andet oplæg ind i mellem. 

Det virker bedre, når konsulenterne spiller rollerne og udfordre deltagerne – i stedet for at 

grupperne selv skal ”opfinde” en person. 

Mere tid med Sanne Nikolajsen – hun er skarp. 

Hende vil vi gerne have på en temadag for TR, hvor der arbejdes med arbejdsplads 

dilemmaer. 

Vi skal i programmet sikre, at der kan udvides på pauserne. 
 

5. Drøftelses af porteføljeaftale med Arbejdernes Landsbank – bilag 2:   
Der er kommet en anbefaling fra banken. 

Bestyrelsen godkendte portefølgeaftalen. 
 

6. Status for forhandlingerne med Svane Pleje: 

• Orientering om Svane Pleje ved Lars Vodsgaard. 

Tak for orienteringen til Lars. 
 

7. Temadrøftelse af lokallønforhandlingerne: 

• Status og drøftelse af lokallønsforhandlingerne ved Per. 

Per gennemgik, hvor langt vi er i lokallønsforhandlingerne. 
 



8. Diverse orienteringspunkter og drøftelsespunkter fra ledelsen: 

• HB-møde den 11 – 12. december 2018:  

Dagsordenen er ikke kommet endnu. Der arbejdes med at samle op på indsatsmålene fra 

sidste kongres – samtidig forberedes næste års kongres. Der er nedsat et lov og struktur 

udvalg, et lønudvalg og et A-kasse udvalg til forberedelse af næste kongres. 

FOAs økonomi analyseres. 

Der skal ses på bemandingen i forbundshuset – nogle områder har meget lang 

sagsbehandlingstid. 

Første skridt til OK 21 skal drøftes. Der skal vælges ny chefforhandler for KTO, da 

Anders Bondo stopper. 
 

• Det ’omvendte’ valgmøde 21. januar 2019: 
Bestyrelsen opfordres til at deltage, da vi ønsker at give landspolitikerne et indblik i 

hverdagens dilemmaer. 

Det bliver et dialogmøde, og der kommer et program ud senere. 
 

• Jubilæumsfest: 

Vi får meget stor positiv tilbagemelding fra dem, der deltager. Denne gang var der to, der 

havde 50 års jubilæum. 
 

• Juletræsfest: 

Der er 31 børn tilmeldt og 30 voksne. Det er det laveste tal. Vi overvejer om, vi skal lave 

det om til et formiddagsarrangement. Bestyrelsen spørger ude på arbejdspladserne, hvad 

medlemmerne kunne ønske. 
 

Afdelingsbestyrelsesmøder 2019: 
 

• Torsdag den 31. januar – flyttet til den 7. februar. 

• Torsdag den 4. april 

• Torsdag den 6. juni 

• Torsdag den 22. august 

• Torsdag den 3. oktober 

• Torsdag den 5. december 
 

Datoerne blev drøftet, da nogle af datoerne falder sammen med nogle af 

bestyrelsesmedlemmernes kalenderaftaler. Der blev lavet ændringer. 

Der kommer ny mødeoversigt med næste dagsorden ud. Der bliver kongresdatoerne også 

skrevet ind. 

Bestyrelsen skal regne med ekstra mødeaktivitet til kongresforberedelse. 
 

9. Evaluering: 

• Det er dejligt, når det er tydeligt, hvis det er punkter, vi ikke kan referere fra. 
 

10. Eventuelt 

• Vi har tit drøftet synlighed. Den reklame, der kører i øjeblikket, er rigtig god. 

• Der har været en OK kampange ved Regionshospitalet i Silkeborg. Det var en positiv 

oplevelse, og det blev blev godt modtaget af de medarbejdere, der var kontakt med. 

 

Hilsen Ulla og Per 
Således opfattet af JFK 


