Afdelingsgeneralforsamling
2015
i FOA Silkeborg-Skanderborg

Torsdag den 29. oktober kl. 18.30
Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg

Forslag til dagsorden
1. Formalia
a. Valg af 2 dirigenter
b. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
c. Godkendelse af dagsorden
d. Godkendelse af forretningsorden
e. Valg af referent
f. Valg af stemmeudvalg
Kl. 18.45: Generalforsamlingen suspenderes, og der afholdes
ekstraordinære sektorgeneralforsamlinger i de tre sektorer
2. Beretning og fremtidigt arbejde
3. Regnskab 2014 og 2015 til orientering – bagsiden
4. Forslag til rammebudget for 2016 og 2017 – bagsiden
Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet
5. Indkomne forslag – side 3
6. Valg
a. Valg af en fuldtidslønnet afdelingsnæstformand for fire år,
på valg er: Per Brobæk Madsen
b. Valg af fem bestyrelsesmedlemmer for fire år, på valg er:
Lotte Christensen, Karen Munk Andersen, Susanne Døssing,
Vita Christiansen og Tove Jørgensen
c. Valg af et bestyrelsesmedlem for to år, på valg er: Lene Blume
d. Valg af fire suppleanter for to år, på valg er: Fire vakante
e. Valg af bilagskontrollant for fire år, på valg er: Kaj Lykke Munk
f. Valg af to bilagskontrollantsuppleanter for to år, på valg er:
Sonja Clausen og Inger Lise Jensen
g. Valg af en fanebærersuppleant for to år, på valg er: Vakant
7. Eventuelt

Ekstraordinære generalforsamlinger
Pædagogisk Sektor
side 2-3
Kost- Teknik og Servicesektoren side 2-3
Social- og Sundhedssektoren
side 2-3

Kære medlem
Bestyrelse har hermed fornøjelsen af at indkalde til afdelingsgeneralforsamling i FOA Silkeborg-Skanderborg.
I år holdes afdelingsgeneralforsamlingen i Silkeborg, og vi har valgt, at generalforsamlingen afholdes på Hotel
Scandic.
Hotel Scandic byder på en god buffet og kan rumme, at vi både afholder afdelingsgeneralforsamling og ekstra
ordinære sektorgeneralforsamlinger.
Som du kan læse i denne indkaldelse, skal vi drøfte overflytning af visse faggrupper fra en sektor til en anden,
og det kræver godkendelse af generalforsamlingerne i både sektorerne og i afdelingen.
Siden generalforsamlingen i oktober 2013 har afdelingens arbejde været præget af kommunernes og
regionernes dårlige økonomi.  Helt generelt prioriteres den offentlige velfærd i disse år ikke særlig højt af
politikerne. Fokus er på skattelettelser til både erhvervsliv, boligejere og folk i arbejde.
Det fik vi i den grad at mærke ved overenskomst 2014, som ikke ligefrem gav jer medlemmer den
anerkendelse, I fortjener.
Samtidig forringer skiftende regeringer vilkårene for ledige og syge.
Og netop i disse dage sidder byrådene i Silkeborg og Skanderborg og skal udmønte nye besparelser, aftalt
mellem Kommunernes Landsforening (KL) og finansminister Claus Hjort Frederiksen. Også hospitalerne i
Region Midtjylland, herunder Regionshospital Silkeborg, rammes igen af besparelser.
Besparelser på den offentlige velfærd vil FOA arbejde imod, hvilket vi både udtrykker offentligt og i møder i
det politiske system.
Desværre er vi også blevet mødt med at 72 plejehjemspladser i Silkeborg Kommune konkurrenceudsættes.
Det kan betyde, at plejehjemspladserne udliciteres til et privat firma. Opgaven kan også blive på kommunale
hænder, men så skal kommunens kontrolbud være bedre og billigere end det private firmas. Risikoen for
dårligere arbejdsforhold er til at føle på uanset hvad!
Det er heldigvis lykkes med fortsat at lave mange uddannelsesaftaler for vores medlemmer. Aftaler, som vi og
medlemmerne kan være stolte af, da de både giver ansatte et fagligt kompetanceløft og ledige en mulighed for
at komme ind på det ordinære arbejdsmarked og forhåbentlig opnå en fast stilling.
Bestyrelsen glæder sig til generalforsamlingerne og håber, at du og dine FOA-kollegaer har lyst og
mulighed for at deltage.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg

Ekstraordinære general
forsamlinger

Torsdag den 29. oktober kl. 18.45, Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg

Pædagogisk Sektor
Kost-, Teknik og Servicesektoren
Social- og Sundhedssektoren
Enslydende dagsordener
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent og referent
Godkendelse af dagsorden
Forslag til afdelingsgeneralforsamlingen – se forslag på næste side
Eventuelt

Forslag
Bestyrelsen i Kost- Teknik og Servicesektoren indstiller til sektorgeneralforsamlingerne og
afdelingsgeneralforsamlingen:
l At sektorens medlemmer på det pædagogiske område, ansat på overenskomster for Kost-service,
tilknyttes pædagogisk sektor.
l At sektorens øvrige medlemmer ansat på overenskomster for Kost-service, tilknyttes SoSu-sektoren.
l At ledige sektormedlemmers sidste arbejdsplads afgør kommende sektortilknytning ud fra
ovenstående princip.
l At tvivlstilfælde afgøres af Politisk Ledelse
l At sektorens navn ændres til Teknik og Service sektor.
Begrundelse:
Bestyrelsen mener, at ansatte på overenskomster for Kost- service vil få varetaget deres interesser bedst,
hvis de tilknyttes de samme sektorer, som deres FOA-arbejdsplads kolleger.

Protokollat
Overgangsbestemmelser vedrørende valgperioder.
Med baggrund i de vedtagne ændringer af sektortilhørsfoldet for udvalgte grupper fastsættes følgende
overgangsbestemmelser for sektorbestyrelserne:
Social- og Sundhedssektoren:
Blandt de tidligere medlemmer af Kost-, Teknik og Servicesektoren vælges på et medlemsmøde i november
måned et sektor bestyrelsesmedlem frem til sektorens ordinære generalforsamling, 4 kvartal 2016.
Blandt de tidligere medlemmer af Kost-, Teknik og Servicesektoren vælges på sektorgeneralforsamlingen i
2016 et sektor bestyrelsesmedlem for en fire årig periode.
Herefter ophører Protokollatet.
Pædagogisk sektor:
Blandt de tidligere medlemmer af Kost-, Teknik og Servicesektoren vælges på et medlemsmøde i november
måned et sektor bestyrelsesmedlem frem til sektorens ordinære generalforsamling, 4 kvartal 2016.
Blandt de tidligere medlemmer af Kost-, Teknik og Servicesektoren vælges på sektorgeneralforsamlingen i
2016 et sektor bestyrelsesmedlem for en fire årig periode.
Herefter ophører Protokollatet.
Teknik-Service Sektoren:
Teknisk-Service sektor bestyrelsen forsætter videre med de tilbageværende valgte, og der afholdes ordinære
valg på sektorgeneralforsamlingen i 4. kvartal 2016.

Indtjekning og spisning (buffet) fra 17.30: Husk tilmelding senest den 21. oktober kl. 12.00 på 46 97 20 20.

Indkomne forslag og kandidater til næstformandsposten skal være afdelingen i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen.

Regnskab 2013 og regnskab 2014
Regnskab 2013
Budget 2014 Regnskab 2014
Kontingent, netto
11.029.482
10.773.728
10.805.402
Øvrige indtægter			
Andre indtægter
1.407.911
1.264.000
1.953.831
Indtægter
12.437.393
12.037.728
12.759.233
			
Personaleomkostninger
7.507.420
6.776.765
6.846.606
Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter
2.418.557
2.885.645
2.865.939
Administrationsomkostninger
1.223.825
1.337.770
1.131.078
Faglige kontingenter, tilskud
223.519
254.315
244.472
Ejendommens drift
426.195
406.000
305.688
Omkostninger
11.799.516
11.660.496
11.393.783
			
Finansielle poster
71.156
72.002
63.930
			
Årets resultat
709.033
449.234
1.429.380

Budget 2016 og 2017
Budget 2015
Kontingent, netto
10.557.124
Øvrige indtægter		
Andre indtægter
1.264.000
Indtægter
11.821.124

Budget 2016
10.396.864
276.400
1.264.000
11.937.264

Budget 2017
10.239.343
276.400
1.264.000
11.779.743

Personaleomkostninger
6.715.574
Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter
3.644.000
Administrationsomkostninger
612.500
Faglige kontingenter, tilskud
232.500
Ejendommens drift
391.000
Omkostninger
11.595.574

6.849.885
3.681.500
582.000
251.000
378.000
11.742.385

6.986.883
3.755.130
593.640
256.020
385.560
11.977.233

72.002

72.000

72.000

297.552

266.879

-125.490

Finansielle poster
Årets resultat

Sådan finder du uddybende materiale: Detaljeret regnskab samt
detaljeret budgetforslag, forslag til forretningsorden samt nuværende love
kan du få tilsendt fra den 11. oktober ved henvendelse til FOA Silkeborg på
telefon 46 97 20 20 eller læs det på www.foa.dk/Silkeborg-Skanderborg

Husk LO Plus kortet

Tryk: FOA Forbundet

Tilmelding: Du skal tilmelde dig til generalforsamlingen, hvis du ved, at
du deltager i spisningen. Det er dog på ingen måde en forudsætning for at
deltage i generalforsamlingen.
Tilmelding til spisning: Senest fredag den 21. oktober kl. 12.00 til FOA
Silkeborg på telefon 46 97 20 20 eller fagl046@foa.dk

