Forretningsorden for generalforsamling
den 27. oktober 2011

Indkaldelse til

generalforsamling

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der er mødets
højeste myndighed, og som skal lede mødet efter de her
givne regler:
1. Dirigenten konstaterer mødets lovlige indvarsling i
henhold til vedtægterne, samt sørger for godkendelse
af den opstillede dagsorden og forretningsorden.
2. Alle vedtagelser sker med almindelig stemmeflerhed.
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, vil generalforsamlingen blive suspenderet.
Generalforsamlingsdeltagerne vil mødes i deres gamle
sektorer hvor der vælges sektorbestyrelsesmedlemmer, til indstilling til den stiftende generalforsamling.
5. Dirigenten må kun tillade behandling af fremsatte
forslag.
6. Dirigenten har ret til at suspendere mødet, dersom
dirigenten skønner det umuligt at fortsætte en saglig
behandling af dagsordenen.
Suspenderingens længde fastsættes af dirigenten.
7. De delegerede begærer ordet hos dirigenten og markeringen sker ved håndsoprækning.
Taletiden for hver delegeret er højst 5 minutter for
hvert tema.
Dirigenten kan stille forslag om afslutning af en sags
behandling med de indtegnede tale
Forslag om afslutning af en debat med de indtegnede
talere kan også stilles af mødets deltagere.
8. Dirigenten 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. Dirigenten kan – når det skønnes formålstjenligt –
tildele gæster taletid.
10. Alle afstemninger skal være påbegyndt senest kl.
22.00.

Kost –
Teknik og
Service
Sektoren
FOA SilkeborgSkanderborg

Torsdag den 27. oktober 2011
fra kl. 18.30
i FOA’s lokaler, Dalgasgade 24, Silkeborg
Spisning fra kl. 17.15

Sidste år stiftede vi den nye fælles sektor mellem kost- og teknik og service.
Vi kan nu se tilbage på et år, hvor vi har fået startet op med et godt
engagement fra den valgte bestyrelse.

Dagsorden
Velkomst ved sektorformand Benny Andersen
Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af forretningsorden, samt nedsættelse af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning ved sektorformand Benny Andersen
Sektorbudget
Indkomne forslag
Valg af næstformand 2 år
Beslutning om valgperiodens længde for årets valg til sektorbestyrelsen
Valg af sektorbestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleanter til sektorbestyrelsen
Beslutning om sektorbestyrelsens sammensætning fra 2012
Eventuelt

Der er i året sket ændringer i bestyrelsens sammensætning af forskellige
årsager og i lyset af det vedtagne på den stiftende generalforsamling, har
vi nogle beslutninger, der kan tages i år. Det drejer sig om bestyrelsens
størrelse og sammensætning.
Året i øvrigt har jo været præget af flere ting. Vi fik jo en ny overenskomst,
og den var præget af besparelser både på det kommunale og regional
område.
Der var lagt stramme rammer fra regeringens side på, hvad resultatet
kunne blive.
Besparelser var også det, der gik igen både på det regionale område, hvor
regionshospital Silkeborg måtte skære ned og lukke afdelinger. Vi kan
dog sige, at det for serviceassistenterne foreløbig er lykkedes at begrænse
afskedigelserne.
Skanderborg kommune har gennemført besparelse, og der er forekommet
fyringer og ændrede ansættelsesbetingelser (7 timer om ugen), der var så
ringe, at det kun kunne betragtes som en fyring.
I Silkeborg så vi konsekvenserne af sparekataloget slå igennem med
nedskæringer og lukninger til følge
Et andet punkt i året har været løntilskudspersoner, og her har vi i
Silkeborg lavet en aftale, som betyder, at vi nu kan sige, der ikke er flere
pladser tilbage i vores sektor før næste år.
I Skanderborg styres det gennem MED systemet og vi har haft svært ved at
gennemskue, hvor langt vi er. Men vi har forhandlinger med jobcenter og
kommune, der gør, at vi ser lidt lysere på situationen.
På bestyrelsens vegne
Benny Andersen

Indkomne forslag:

Husk at indkomne forslag skal være sektoren i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen bliver afholdt.

Tilmelding

Ønsker du at deltage i spisningen kl. 17.15 bedes du tilmelde dig på
tlf. 4697 2020 senest den 20. oktober 2011.

