Indkaldelse til

generalforsamling

Kost –
Teknik og
Service
Sektoren
FOA SilkeborgSkanderborg

Onsdag den 24. oktober 2012
fra kl. 19.00
i FOA’s lokaler, Dalgasgade 24, Silkeborg
Spisning fra kl. 18.00

Dagsorden
1. Velkomst ved sektorformand René Sørensen
2. Valg af dirigent
3. Valg af referent
4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af forretningsorden, samt nedsættelse af stemmeudvalg
6. Beretning ved sektorformand René Sørensen
7. Sektorbudget
8. Indkomne forslag
9. Valg
a. Sektorformand for fire år
Rene Sørensen
b. Tre sektorbestyrelsesmedlemmer for fire år
Ann Nielsen
Jørgen Johansen
Jette Hald
c. To sektorbestyrelsessuppleanter for to år
Rune Goduscheit
May-Britt Stormly
10. Eventuelt

Overgangsprotokollat vedtaget af afdelingsgeneralforsamlingen:
Afdelings generalforsamling har besluttet overgang til to årige
generalforsamlingsperioder. Det betyder, at sektoren fremover har
generalforsamlinger i lige år. Afdelings generalforsamling har besluttet et
overgangs-protokollat vedr. valgene, som betyder følgende valgperioder:
Seks sektorbestyrelsesmedlemmer: Henrik Pedersen, Alette Pedersen,
Anne-Lise Haumann, Kai Lykke Munk, Peter Tvede og Finn Karlsen blev
valgt på Kost-Teknik og Service generalforsamlingen den 27. oktober 2011,
og er næste gang på valg i 2014, hvor valgperioden bliver fire årig.

Forslag

Indkomne forslag og kandidater til formandsposten skal være sektoren i
hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, senest den 10. oktober.

De stadige stigende krav om effektiviseringer i hele samfundet har også
ramt FOA. I vores sektor har vi skullet slankes, hvilket har resulteret i, at
tiden til formandens virksomhed er sat ned fra 37 til 17 timer. Det kan lyde
ret dramatisk, men er et spørgsmål om klare prioriteringen af opgaverne.
Med god sparing og hjælp fra hele huset og bestyrelsen er jeg ikke i tvivl
om at vi nok skal få det til at køre. Stor ros til daglig ledelse om at være på
forkant med økonomien.
I Silkeborg er Fælles ejendomsdrift ved at være kørt ind med diverse
aftaler og vi har fået etableret et T/R team som har nok at se til, men det
ser ud til at folderne er ved at rette sig ud efter den store omvæltning i
organisationen. Jeg er overbevist om at i forhold til udlicitering af området
så er den valgte løsning at fortrække.
En stor udfordring i år har været fusionen mellem Regionshospitalet
Silkeborg og hospitalerne i Skive, Holstebro og Viborg. Den nye
hospitalsledelse ophævede hele MED- systemet, TR. aftaler m.m. Efter
mange forhandlinger med de faglige organisationer har vi fået en spiselig
aftale. Nu skal den nye TR struktur til at fungerer.
Efter vores sektorgeneralforsamling, er et af de højt prioriteret
område indsatsen i Skanderborg Kommune. Dette prioriteres højt af
sektorbestyrelsen.
Lige om lidt skal vi have nye overenskomster og bortset fra de traditionelle
krav om flere penge og frihed, er de krav der indkommer, tydelige på at det
ikke er det store udbytte man går efter.
Det der må have tyngde denne gang, må være tryghed i ansættelsen
Vi har masser af udfordringer i tiden frem, forretninger med tvivlsomt
indhold og politiske kuglestødere og andre med slikket hår skyder op overalt
med det ene formål at nedbryde det vi har været mange år om at bygge op
dem skal vi bekæmpe benhårdt.
På bestyrelsens vegne
Rene Sørensen

Tilmelding

Ønsker du at deltage i spisningen kl. 17.30 bedes du tilmelde dig på tlf.
4697 2020 senest den 22. oktober 2012.

Forretningsorden for generalforsamling
den 24. oktober 2012
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
forslagsstillereneller fem stemmeberettigede forlanger
dette.
Såfremt der under punktet „valg” er én, der ønsker
skriftlig afstemning, skal dette følges.
4. Dirigenten må kun tillade behandling af fremsatte
forslag.
5. Dirigenten har ret til at suspendere mødet, dersom
dirigenten skønner det umuligt at fortsætte en saglig
behandling af dagsordenen.
Suspenderingens længde fastsættes af dirigenten.
6. 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
sagsbehandling med de indtegnede tale
Forslag om afslutning af en debat med de indtegnede
talere kan også stilles af mødets deltagere.
7. 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. Alle afstemninger skal være påbegyndt senest
kl. 22.00.

Tryk: FOA Forbundet

8. Dirigenten kan – når det skønnes formålstjenligt –
tildele gæster taletid.

