Afdelingsgeneralforsamling
2012
i FOA Silkeborg-Skanderborg

Torsdag den 4. oktober kl. 18.30
Silkeborg Medborgerhus
Bindslevs Plads 5, Silkeborg

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 2011 – se bagsiden
4. Forslag til rammebudget for 2013 – se bagsiden
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
5. Indkomne forslag, herunder lovændringsforslag – se side 3
6. Valg.
a. Valg af en fuldtidslønnet afdelingsnæstformand for to år, på valg er:
Per Brobæk Madsen
b. Valg af seks bestyrelsesmedlemmer for to år, på valg er:
Kim Barslund Nielsen, Lise Lotte Christensen, Karen Munk Andersen,
Vita Christiansen, Susanne Døssing og Conni Kruse Hansen
c. Valg af fire suppleanter for et år, på valg er:
Majbrit Landbo, Gurli Nørreskov + to vakante
d. Valg af bilagskontrollant for to år, på valg er:  Kai Lykke Munk
e. Valg af to bilagskontrollantsuppleanter for et år, på valg er:
Sonja Clausen og Inger Lise Jensen
f. Valg af en fanebærer for to år, på valg er: May-Britt Stormly
g. Valg af en fanebærersuppleant for et år, på valg er: Vakant
7. Eventuelt

Spisning fra 17.30
– husk tilmelding senest fredag den 28. september kl. 12.00
på 46 97 20 20 eller fagl046@foa.dk.

Kære medlem
FOA Silkeborg-Skanderborgs bestyrelse har hermed fornøjelsen af, at indkalde til afdelingsgeneralforsamling
i FOA Silkeborg-Skanderborg. I lige år holdes afdelingsgeneralforsamlingen i Silkeborg, og i år har vi igen
valgt Medborgerhuset i Silkeborg som byder på gode rammer og ligger dejligt centralt med gode P-forhold.
På sidste års generalforsamling besluttede vi at FOA Silkeborg-Skanderborg skulle arbejde for at der kom en
ny regering, med en ny politik. En politik som skulle styrke den offentlige sektor og en politik, der havde fokus
på udvikling frem for besparelser.
Vi har fået en ny regering, men desværre kører den politiske plade i samme rille som tidligere, og helt
urimelige angreb og besparelser rammer fortsat vores kommuner og regionen og dermed vores medlemmer.
Der har også været positive beslutninger fra det nye folketingsflertal. Mange ledige ville i juni 2012 have
mistet dagpengeretten, men regeringen forlængede deres dagpengeperiode med ½ år. Desværre er det langt
fra nok, da endnu flere ledige nu står over for at miste dagpengeretten fra 1. januar og frem, hvorfor vi kræver
både yderligere forlængelse af dagpengeretten samt andre forbedringer af dagpengesystemet.  Vi vil derfor
fortsat arbejde for, at dagpengeretten forlænges og arbejde for, at vores ledige medlemmer enten får arbejde
eller kompetencegivende uddannelse, så de ikke mister retten til dagpenge.
Hen over sommeren har debatten om stegt flæsk og persillesovs fyldt meget i medierne, og det danske
aftalesystem – kaldet Den Danske Model – er blevet beskudt af folketingsmedlemmer fra både Venstre og
Liberal Alliance. FOA’s medlemmer er helt afhængige af, at det danske aftalesystem fungerer uden politisk
indblanding, da vores fagområder ellers risikerer at blive underbudt af billigere og mindre kvalificeret
arbejdskraft.
Bestyrelsen har fået lavet en afdækning af, hvordan vi løser opgaverne og bestyrelsen stiller på den baggrund
en række vedtægtsændringsforslag, som er nærmere beskrevet på side tre.  Bestyrelsen foreslår, at vi fra
næste års generalforsamlinger overgår til to-årige generalforsamlinger og som en konsekvens heraf også til
fire-årige valgperioder, så alle ikke er på valg ved hver eneste generalforsamling i afdeling og sektorer.
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 hente det
på www.foa.dk/silkeborg-skanderborg.
Tilmelding er dog ikke en forudsætning for at deltage i generalforsamlingerne, og vi medbringer det samlede
materiale, som udleveres ved indskrivningen.
På afdelingsgeneralforsamlingen 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.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg

Sådan finder du uddybende materiale: Regnskab, budgetforslag, forslag til forretningsorden samt
nuværende love kan du få tilsendt fra den 21. september ved henvendelse til afdelingen på telefon 46 97
20 20 eller du kan læse det på www.foa.dk/silkeborg-skanderborg.

Lovændringsforslag fra bestyrelsen:
Afdelingsbestyrelsen stiller på generalforsamlingen en lang række forslag til vedtægtsændringer,
der primært vedrører:
l Generalforsamlinger afholdes fremover hvert andet år – afdelingen holder i ulige årstal og sektorerne i lige
årstal.
l Valgperioderne ændres fra to til fire år for: Valgte lønnede tillidsposter, bestyrelsesmedlemmer og kritiske
revisorer.
l Alle øvrige valg ændres fra et til to år.
Ovenstående forslag, som bestyrelsen ønsker til afstemning som en samlet „pakke”, medfører ændringer i en
lang række §§ i vedtægterne og valgperioderne.
Bestyrelsen foreslår, at afdelingsvalg perioderne først træder i kraft i forbindelse med generalforsamlingerne
i 2013, mens sektorvalg perioderne ændres på sektorgeneralforsamlingerne i november 2012, og forslag til
overgangsordninger vil fremgå af sektormaterialet som udsendes straks efter afdelingsgeneralforsamlingen.
Overgangsordning for afdelingsvalgene vil fremgå af generalforsamlingsindkaldelsen 2013.
Herudover er der ligeledes forslag om enkelte øvrige vedtægtsændringer:
• Politisk ledelse slankes, således at Sektor-næstformænd ikke længere er en del af Politisk Ledelse.
• Afdelingsbestyrelsen godkender regnskaberne.
• Indførelse af tre måneders fratrædelsesgodtgørelse for valgte i forbindelse med indførelse af tvungen afgang
til folkepension på grund af alder.
• Ændring af § 15 om eksklusion, så den bliver i overensstemmelse med FOA’s forbundslove.
Bestyrelsen foreslår at disse vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse.

De formelle forslag til vedtægtsændringer kan rekvireres i afdelingen eller hentes på afdelingens
hjemmeside fra den 21. september 2012, ligesom disse udleveres til alle deltagere på generalforsamlingen.

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

Skaf nye medlemmer til FOA

– og få gavekort til blomster,vin eller chokolade, værdi 250,- kr.
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 vigtigt, at vi alle
er organiserede og står sammen i kampen for gode og sunde
arbejdspladser.
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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.
Vi har brug for et stærkt sammenhold, hvis vi skal
opnå et bedre arbejdsmiljø.
FOA Silkebo
rg-Ska

Hilsen bestyrelsen i FOA Silkeborg-Skanderborg

nderborg

Dalgasgade 24,
8600 Silkeborg
Tlf. 4697 2020
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Regnskab 2011
Indtægter i alt		
Personaleomkostninger
7.578.983
Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter
2.443.898
Administrationsomkostninger
1.438.533
Faglige kontingenter, tilskud
257.289
Ejendommens drift
882.375
Udgifter i alt
12.601.078

13.019.307

12.601.078

Resultat før afskrivninger og finansielle poster
Afskrivninger og finansielle poster

418.229
109.479

Årets resultat		

527.708

Budget 2013
Indtægter i alt		
Personaleomkostninger
7.229.000
Møde-, kursus- og medlemsaktiviteter
2.843.000
Administrationsomkostninger
1.318.000
Faglige kontingenter, tilskud
350.000
Ejendommens drift
400.000
Udgifter i alt
12.140.000

12.098.000

12.140.000

Resultat før afskrivninger og finansielle poster
Finansielle poster

-42.000
72.000

Årets resultat		

30.000

8.453.067
-254.093
8.198.974
30.000   
8.228.974

Tilmelding til spisning: Hvis du ønsker at deltage i spisningen skal du
tilmelde dig senest fredag den 28. september kl. 12.00 på telefon 46 97 20 20
eller fagl046@foa.dk.
Dette er ikke en forudsætning for at deltage i generalforsamlingen.

Husk LO Plus kortet

Tryk: FOA Forbundet

Forventet status 31. 12. 2013
Egenkapital 31.12 2011
Forventet resultat 2012
Forventet egenkapital 31.12 2012
Budget 2013
Forventet egenkapital 31.12 2013

