Indkaldelse til

afdelingsgeneralforsamling
2011
i FOA Silkeborg-Skanderborg

onsdag den 5. oktober kl. 19.00
Finanssektorens Uddannelsescenter
Skovsvinget 10, Skanderborg
Forslag til dagsorden
1. Formalia
a. Valg af to dirigenter
b. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed
c. Godkendelse af dagsorden
d. Godkendelse af forretningsorden
e. Valg af referent
f. Valg af stemmeudvalg
2. Beretning og fremtidigt arbejde
3. Regnskab 2010 – se side 3
4. Forslag til rammebudget for 2012 – se side 3
Bestyrelsen foreslår at kontingentet følger pris og lønudviklingen og
reguleres med to procent.
5. Indkomne forslag
6. Valg
a. Valg af en fuldtidslønnet afdelingsformand for to år, på valg er:
Ulla Gram
b. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer for to år, på valg er:
Lene Blume, Brian Dinesen, Jørgen Marquard Johansen og Tina Groth
c. Valg af fire suppleanter for et år, på valg er:
Gurli Nørreskov, Niels Jørn Christensen, Majbrit Landbo + vakant
d. Valg af bilagskontrollant for to år, på valg er: Susanne Nielsen
e. Valg af to bilagskontrollantsuppleanter for et år, på valg er:
Sonja Clausen + vakant
f. Valg af en fanebærersuppleant for et år, på valg er: May-Britt Stormly
7. Eventuelt

Spisning fra 18.00
– husk tilmelding senest torsdag den 29. september på 46 97 20 20

Kære medlem
FOA Silkeborg-Skanderborgs bestyrelse har hermed fornøjelsen af, at indkalde til afdelingsgeneralforsamling
i FOA Silkeborg-Skanderborg.
I ulige år holdes afdelingsgeneralforsamlingen i Skanderborg, og i år har vi den glæde at kunne tilbyde de
dejlige lokaler i Finanssektorens Uddannelsescenter i Skanderborg – vi ved samtidig, at de byder på en
fremragende buffet!
I generalforsamlingsperioden har de helt urimelige angreb og besparelser, der fortsat rammer vores
kommuner og regionen, præget afdelingens arbejde.
Siden strukturreformen i 2007 har regeringen med opbakning fra Dansk Folkeparti presset økonomien i bund
for kommuner og de nye regioner, og FOAs medlemmer har været under et konstant pres af besparelser, nye
opgaver og stigende forventninger fra brugerne.
Mens velfærden og offentlige arbejdspladser er blevet beskåret, har erhvervslivet og de højtlønnede fået
markante skattelettelser. Det giver ikke mening, og FOA Silkeborg-Skanderborg vil arbejde for, at der
kommer en ny regering, der fører en ny politik, der bygger på en styrkelse af den offentlige sektor og har fokus
på udvikling frem for besparelser.
Til juni 2012 har dagpengereformen virket i to år, og mange ledige medlemmer står over for at miste
dagpengeretten. Vi vil arbejde for, at dagpengeretten forlænges og at vores ledige medlemmer enten får
arbejde eller kompetencegivende uddannelse, så de ikke mister dagpengeretten. Vi ved at et af redskaberne er
jobrotation, og afdelingen vil styrke indsatsen for at få projekter i gang!
På sidste års generalforsamling godkendte vi, at afdelingens to mindste sektorer, Teknik & Service sektor og
Kost & Service sektor, kunne lægges sammen, og det skete på en stiftende generalforsamling i oktober.
Materialet du sidder med, er den korte udgave. Du kan fra den 21. september få tilsendt det samlede
generalforsamlingsmateriale ved henvendelse til kontoret, evt. i forbindelse med din tilmelding, eller du kan
hente det på www.foa.dk/silkeborg-skanderborg.
Tilmelding er dog ikke en forudsætning for at deltage i generalforsamlingen, og det samlede materiale
udleveres ved indskrivningen.
På generalforsamlingen vil bestyrelsens beretning for det forgangne år blive fremlagt, samt forslag til det
fremtidige arbejde, herunder forslag til aktiviteter.
Alle medlemmer kan stille forslag, herunder lovændringsforslag.
Vær opmærksom på, at vedtægterne foreskriver, at forslag, herunder forslag til lønnede valgte, skal være
afdelingen i hænde senest 14 dage forud for generalforsamlingen.
Kandidatforslag til alle øvrige poster kan ske helt frem til valgene påbegyndes.
Bestyrelsen glæder sig til generalforsamlingen og håber meget, at du og dine FOA-kollegaer har lyst og
mulighed for at deltage i generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg

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

Sådan finder du uddybende materiale: Den skriftlige beretning, forslag til fremtidigt arbejde,
detaljeret regnskab samt detaljeret budget-forslag, forslag til forretningsorden, nuværende love kan du
få tilsendt fra den 21. september ved henvendelse til FOA Silkeborg-Skanderborg på telefon 46 97 20 20
eller læs det på www.foa.dk/silkeborg-skanderborg.

Indtjekning fra 17.00 – husk tilmelding senest den 29. september på 4697 2020.

Regnskab 2010
Indtægter i alt
Personaleomkostninger
Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter
Administrationsomkostninger
Faglige kontingenter, tilskud
Ejendommens drift
Udgifter i alt

12.464.465
7.112.943
2.135.201
1.526.221
291.654
390.993
11.457.012

11.457.012

Resultat før afskrivninger og finansielle poster
Afskrivninger og finansielle poster

1.007.453
82.185

Årets resultat

1.089.638

Budget 2012
Indtægter i alt
Personaleomkostninger
Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter
Administrationsomkostninger
Faglige kontingenter, tilskud
Ejendommens drift
Udgifter i alt

12.683.000
7.902.000
2.788.000
1.293.000
344.000
392.000
12.719.000

12.719.000

Resultat før afskrivninger og finansielle poster
Finansielle poster

-36.000
72.000

Årets resultat

36.000

Forventet status 31. 12. 2012
Egenkapital 31. 12 2010
Forventet overskud 2011
Forventet egenkapital 31. 12 2011
budgetteret overskud 2012
Forventet egenkapital 31. 12 2012

7.925.359
27.000
7.952.359
36.000
7.988.359

Skaf nye medlemmer til FOA
– og få blomster, vin eller chokolade
Som et led i at arbejde for fuld organisering har afdelingen indført
gaveregler, som „tak for hjælpen” hvis du får organiseret en kollega.
Det er vist efterhånden klart for alle, at det er vigtig, at vi alle er
organiserede og står sammen i kampen for gode og sunde arbejdspladser.
Sammen med denne generalforsamlingsindkaldelse er en lille folder, der
kort fortæller om de mange fordele, der er ved at være medlem af FOA.
Bagerst i folderen er der „gaveregler” og postkort til at indmelde nye
medlemmer.

Bliv
medlem ...

Vi har brug for et stærkt sammenhold, hvis vi skal opnå et bedre
arbejdsmiljø.
Hilsen bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg
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Forslag til forretningsorden for FOA Silkeborg-Skanderborgs
generalforsamling den 5. oktober 2011
Generalforsamlingen vælger to dirigenter, der er mødets højeste
myndighed, og som skal lede mødet efter de her givne regler:
1. Dirigenterne konstaterer mødets lovlige indvarsling i henhold til
vedtægterne, samt sørger for godkendelse af den opstillede dagsorden.
2. Alle vedtagelser sker med almindeligt stemmeflertal. Lovændringer
dog med mindst 2/3 dels flertal, jævnfør afdelingslovenes § 5. stk. 12.
3. Skriftlig afstemning skal finde sted, hvis forslagsstilleren eller 5
stemmeberettigede forlanger dette.
Såfremt der under punktet „valg” er én, der ønsker skriftlig
afstemning, skal dette følges.
4. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, samt til bestyrelsessuppleanter,
skal hver delegeret afgive en stemme mindre, end det antal personer,
der skal vælges.
Hvis der skal vælges fem, har man fire stemmer o.s.v.
Man kan alene bruge én stemme pr. kandidat.
5. Dirigenterne må kun tillade behandling af fremsatte forslag.
6. Dirigenterne har ret til at suspendere mødet, dersom de skønner det
umuligt at fortsætte en saglig behandling af dagsordenen.
Suspenderingens længde fastsættes af dirigenterne.
7. De delegerede begærer ordet hos dirigenterne og markeringen sker ved
håndsoprækning.
Taletiden for hver delegeret er højst 5 minutter for hvert tema.
Dirigenterne kan stille forslag om afslutning af en sags behandling
med de indtegnede talere. Forslag om afslutning af en debat med de
indtegnede talere kan også stilles af mødets deltagere.
8. Dirigenterne kan give ”ordet til forretningsordenen”, men skal så påse,
at taleren kun retleder eventuelle misvisende oplysninger for at
hindre, at debatten føres på et forkert grundlag.
9. Dirigenterne kan – når det skønnes formålstjenligt – tildele gæster
taletid.

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 skal ske til FOA Silkeborg på telefon 46 97 20 20 eller
fagl046@foa.dk senest torsdag den 29. september kl. 16.00

Husk LO Plus kortet

Tryk: Johnsen Offset

10. Alle afstemninger skal være påbegyndt senest kl. 22.00.

