Social- og sundhedssektoren afholder ordinær

generalforsamling

Onsdag den 4. november 2020
kl. 17.00 til ca. 21.30
Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg

Generalforsamlingen starter kl. 19.00

Dagsorden:
1. Formalia
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Godkendelse af dagsorden
5. Beretning og fremtidige aktiviteter i sektoren
6. Debat ved bordene
7. Indkomne forslag
Debat ved bordene – og evt. oplæg fra Anne-Mette Lyngby
8. Valg:
Vedtægterne foreskriver, at forslag herunder forslag til lønnede
valgte, skal være afdelingen i hænde senest 14 dage forud for
generalforsamlingen
a) Fuldtidslønnet sektornæstformand for fire år:
På valg er Susanne Klausen
b) Fire/tre bestyrelsesmedlemmer for fire år:
Lise Lotte Christensen, Majbritt Landbo, Irene Myrthue
og en plads er vakant
c) To suppleanter til bestyrelsen valgt for to år
9. Eventuelt

Faggruppemøderne/valg starter kl. 17.00-17.45

Dagsordenen vil blive udleveret af faggrupperepræsentanten.

Forslag

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen og kandidater
til sektornæstformand, skal være sektoren i hænde senest 14. dage før
generalforsamlingen.

Tilmelding

Tilmelding til spisning kl. 18.00 skal ske senest 29. oktober
http://tilmeldmig.dk/?9700204601

Praktiske oplysninger

Dørene åbnes kl. 16.30.
Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00. Der vil blive indlagt
korte pauser undervejs. Kaffe og kage serveres senere.

Beretning og fremtidige aktiviteter
Beretningen vil se tilbage og opsummere, hvad sektorens bestyrelse
har været optaget af siden sidste generalforsamlingen.
Beretningen er også et billede på, hvad medlemmerne har henvendt
sig til sektoren med – hvad der har udfordret deres arbejdsliv.
Sektoren vil ligeledes berette om fremtiden.
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Corona.
Arbejdsmiljø – krav og ressourcer, APV og trivsel i arbejdet.
OK 21 – den offentlige overenskomst der er skudt i gang her i efteråret.
OK 20 – de privatansatte i FOA og deres overenskomst.
Elevarbejdet og samarbejdet med SOSU-skolen.
Lokale lønforhandling.
Handicap og psykiatrien – Socialafdelingen.

I bestyrelsen sidder der tre FTR, henholdsvis fra Silkeborg, Skanderborg
og Regionen (somatikken) – de vil hver især komme med deres input under
beretningen.
Debat ved bordene: Hvad ønsker I, at sektoren skal arbejde med de
næste to år.

Skaf nye medlemmer
til FOA
– og få blomster, vin eller chokolade
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I afdelingens nye folder Bliv medlem ..
får du en gave, når du organiserer en kollega.
Vi har brug for et stærkt
sammenhold, hvis vi skal opnå et bedre
arbejdsmiljø.
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Forretningsorden:
§1 Dirigent
Generalforsamlingen vælger 1 dirigent.
Dirigenten konstaterer mødets lovlige indvarsling i henhold til vedtægterne.
De delegerede skal anmode om ordet hos dirigenten med angivelse af navn.
Ved anmodning om ordet til forretningsordenen skal det angives, hvilket punkt
det drejer sig om.
Dirigenten kan fratage en taler ordet, hvis denne efter forgæves påmindelse ikke
overholder taletiden eller ikke holder sig til det aktuelle emne eller punkt.
§2 Stemmeudvalg m.v.
Der kan vælges et stemmeudvalg på 3 personer, som kan bistå dirigenten ved
afstemninger.
Stemmeudvalget fastlægger selv en procedure for optælling af stemmer.
Stemmeudvalget afgør, om en stemme er ugyldig.
§3 Taletid
Taletiden er ved første indlæg til et punkt uindskrænket, anden gang er taletiden
maksimum 5 minutter. Herefter er der kun mulighed for korte bemærkninger, jf.
dog nedenfor under §5.
Dirigenten kan herudover indstille yderligere begrænsninger i taletiden.
Sektorens formand kan altid anmode om ordet i en debat.
§4 Forslag
Ændringsforslag til indsendte forslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og
være underskrevet med forslagsstillerens navn og faggruppe. Det skal være
angivet til hvilket forslag ændringerne ønskes stillet.
Tidspunktet for anmeldelse af bestyrelseskandidater fastlægges af dirigenten ved
mødets start.
§5 Afslutning på en debat
Dirigenten kan stille forslag om afslutning af en debat med de indtegnede talere.
Et sådant forslag kan også fremsættes af de delegerede.
Når det er vedtaget at afslutte en debat med de indtegnede talere, kan der ikke
indtegnes andre talere end sektorformanden og forslagsstilleren. Efter vedtagelse
af afstemning, kan der ikke stilles yderligere ændringsforslag til en sag.
§6 Afstemning
Afstemning sker ved håndsoprækning.
Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis 10% af de delegerede eller dirigenten
kræver dette.
Dirigenten foranlediger afstemningsprocedure fastlagt til valg af
bestyrelsesmedlemmer.
§7 Protokol
Der udarbejdes forhandlingsprotokol med referat af de forskellige indlæg og
gengivelse af afstemningsresultater.

Aflysning ved høje Corona tal …

Det er rigtig svært at planlægge større arrangementer i en coronatid med
skiftende smittetal, og alle ønsker naturligvis at passe bedst muligt på hinanden.
I FOA Silkeborg-Skanderborg har vi besluttet, at generalforsamlingen
aflyses, hvis smittetallene i enten Silkeborg eller Skanderborg, tre dage før
generalforsamlingen, er over den såkaldte bekymringsgrænse, som er 20 smittede
pr. 100.000 indbyggere i løbet af de seneste syv dage.

