Dags dato: 08.12.16.
Skrevet af: Jytte
Til: Afd. bestyrelsen

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde
i FOA’s lokaler
Torsdag den 15. december 2016 fra 9.00 – 15.30.
Morgenmad fra 8.30 og frokost fra 12.00.

Dagsorden:
1. Velkomst ved Ulla Gram:
Afbud fra Lene og Tina. Mette går kl. 12. Chris kommer efter 12.

2. Valg af ordstyrer (Tina og Jan). Referent (Jytte).
Valgene blev godkendt.

3. Referater:
 Afdelingsbestyrelsen den 29. september 2016 – bilag 1.
 Politisk Ledelsesmøde den 27. oktober 2016 – bilag 2.
 Politisk Ledelsesmøde den 1. december 2016 – bilag 3. (ikke godkendt)
Bestyrelsesreferatet blev godkendt – politisk ledelses referater blev taget til efterretning.

4. FOA-husets fremtid – skal vi bygge eller fortsætte uændret?
Daglig Ledelse har nu fået et samlet bud på ombygning med stort mødelokale, P-pladser
o.s.v.
Projektet viser sig at løbe op i mellem 7-8 millioner kroner, og Politisk Ledelse indstiller
på den baggrund, at vi ikke påbegynder den store ombygning, men får lavet de nødvendige
tilpasninger i huset. – bilag 4.
Vi ser fem-seks år frem og bruger tiden til at sætte midler af til den fremtid og det behov, der
er til den tid.
Der vil som vanligt være en løbende veligeholdelse.
De nødvendige tilpasninger i huset sættes i gang.
Blandt andet skal der et nyt køkken til, da det eksisterende er ved at falde fra hinanden.
Der skal ses på vores ventilation.
Taget har ikke været i orden, siden vi fik nyt tag, der er taget kontakt til det firma, der lavede
taget, da fejlene skal udbedres.
Bestyrelsen godkender, at tilpasningerne kan sættes i gang.
Der bliver spurgt til FOA bilen. Den bliver løbende vurderet i PL med henblik på afvikling.

5. Ændringer i personalesammensætningen:
Politiske Ledelse orienterede i mail af 15. november bestyrelsen om, at Anette Neist har
fået en seniorordning og er fritstillet, og at Kim Nielsen Barslund ønskede at fratræde den
1. december, da han tiltrådte et nyt job i A-kassen i FOA Viborg.
Begge stillinger er nu besat pr. 1. januar 2017.
Der gives en uddybende mundtlig orientering.
Ulla orienterede om vores backup aftale med en sagsbehandler i FOA Århus, der har taget
vores arbejdsskadessager.
Carsten Kamp Højlund er ansat som social rådgiver til arbjde med arbejdsskade- og
socialesager.
Anne Mette Borg Østerlind er ansat som faglig konsulent til telefonisk sagsbehandling.

6. Evaluering af kongressen i dagene 16.-18. november i Aarhus:
 Var vi gode nok i forberedelsen?
 Levede vi op til vores ansvar på kongressen?
 Hvad gør vi bedre næste gang?
Det kan være svært at overskue, hvornår der skal stilles modforslag. Godt Per og Ulla har det
overblik.
Det var dejligt, Ulla og Per var på talerstolen – og de kommunikerede tydeligt og klar.
Det undrer, at der efter Dennis´s beretning ikke kommer kommentarer og spørgsmål – men
der kommer en del lokale beretninger.
Vi skal til forberedelsen næste gang sætte mere tid af til at arbejde med materialet. Måske skal
vi afsætte et par dage.
Vi skal have booket et lokale på det hotel, vi bor på, til vores løbende afklaringer.så vi kan
drøfte dagen og næste dag.
Vi skal være tydelig på forventningerne til bestyrelsen – hvad skal man som delegeret deltage
i inden kongressen? Denne gang var der et præsentationsmøde til valg til forbundssekretær,
som det forventes delegerede deltager i.
Det fungere godt i vores delegation – det er godt, at vi har bordstewardesser/bordengle.
Det anbefales, at vi inviterer tilhører med igen fremadrettet.

7. Orientering vedrørende Svaneservice. Lukket punkt
Der har siden sidste bestyrelsesmøde været to møder i dansk Industri – den 21. oktober og
den 7. december.
Der gives en mundtlig orientering.
Orientering givet til bestyrelsen – der tog punktet til efterretning.

8. Forslag om afdelingsbestyrelseskonference:
På sidste bestyrelsesmøde besluttede vi en bestyrelseskonference i dagene mandag og
tirsdag den 9. - 10. januar.
Daglig Ledelse har efterfølgende måtte meddele bestyrelsen, at konferencen udskydes til
engang i foråret.
Vi drøfter og afklarer, hvornår det kan blive.
Det bliver foreslået, at vi holder konferencen sidst i foråret. Vi skal arbejde i dybden med
materialet fra kongressen.derudover skal vi også have indarbejdet FOAs værdi ord:
handlekraftig, inspirerende og hjælpsom.

9. Diverse drøftelsespunkters- og orienteringspunkter fra ledelsen:

 Referat fra HB-mødet den 13. – 14. december 2016
 HB afgør i februar, hvilke punkter fra kongressens målprogram der skal startes at
arbejde med.
 Det lægges i HB op til alle sektorer arbejder med psykiatri udspillet fra kongressen.
 Der skal i HB arbejdes med en særlig indsats for pædagogisk assistentuddannelsen.
Da den diminsioneringsaftale, der er indgået, ikke er god på dette område. Der er i
HB nedsat en arbejdsgruppe.
 Dennis orienterede i HB om ytringsfrihed i forhold til privatansatte. Det blev drøftet,
hvilke forskelle der er i forhold til ytringsfrihed på det offentlige område.
 Dennis orienterede i HB om pressens dækning af drabet på en poltibetjent.
Pressedækningen fik en særlig drejning.
 Orientering i HB om fusionen mellem LO og FTF. Hvor langt er det? Herunde blev
kontigent størrelse drøftet.
 Der er faldet nogle domme i forhold til ferie aftalen.
 Økonomien i forbundet blev drøftet på HB.faldende medlemstal og afkastet på
værdipapirer, har givet anledning til at der skal handles. Der er skiftet bank til
Arbejdernes Landsbank.
 Der arbejdes med en strategi i forhold til organisering.

 Sidste nyt fra de centrale trepartsforhandlinger – herunder hvad
dimmensioneringsaftalen lokalt betyder for antallet af elevpladser.
Der er en aftale på vej.

 Sidste nyt om de lokale trepartsforhandlinger i Silkeborg.
Der er forhandlinger i næste uge.


Elektronisk registrering af deltagelse i møder i FOA.
I første omgang er det valgt i huset, der har ansvaret i at registrere elektronisk. Senere
kan der være en mulighed for at FTR selv registrere deres møder.



Lokaler på Dalgasgade.
HK vil gerne leje sig ind i lokaler i FOA huset på Dalgasgade – i Ulla og Pers tidligere
kontorer.
Bestyrelsen godkendte forespørgelsen. Det er godt at få nogle ind i vores tomme lokaler.

 Nyt fra A- kassen - oplæg fra Berit om den nye dagpengereform.
Der kommer en ny dagpengereform. Ikfafttræden den 2. januar og 1. juli 2017.
Det er hensigten at modernisere dagpengesystemet.
Det er den største reform af dagpengene reglerne i næsten 25 år. Grunden til den kommer
i to step er, at det er så stor en reform, at IT systemerne ikke kan følge med.
Dagpengereformen skal skabe mere tryghed – være mere moderne – og være mere
gennemskueligt.
Alle dagpengeoplysninger skal være tilgængelige for de ledige. Da viden og overblik
skaber ændring i addfærd.
Det nye system er som hovedregel indkomst baseret.
Alle der mister retten til dagpenge, bliver kaldt ind til en pligt samtale om deres
muligheder.
Hele dagpengeretten skal bruges, inden man har ret til seniorjob.

10. Fastlæggelse sf sted for afdelingsgeneralforsamling 2017:
Vi har aftalt, at vi skal holde arrangementer/generalforsamlinge på skift i Silkeborg og
Skanderborg kommune.
Det har vist sig, at der ikke er så stor deltagelse, når vi holder noget i Skanderborg kommune,
og nogle af de deltagere er også fra Silkeborg kommune.
I det hele taget er der sket en nedadgående ændring i deltagerantallet, når vi afholder noget.
Det er frustrerende, når der er en del/mange, der udebliver fra arrangementerne, selv om de
er tilmeldt.
Afdelingens generalforsamling skulle i 2017 have været afholdt i Skanderborg kommune.
Den beslutning fastholder vi – og laver en analyse på hvor deltagerne kommer fra.

11. Mødeplan for 2017:
Afdelingsbestyrelsesmøder 2017:
 Onsdag den 01. februar kl. 9.00 til 15.30
 Torsdag den 30. marts kl 9.00 til 15.30
 Torsdag den 08. juni kl. 9.00 til 15.30 fælles møde med sektorerne
 Torsdag den 31. august kl. 9.00 til 15.30
 Torsdag den 21. september kl. 9.00 til 15.30
 Torsdag den 23. november kl. 9.00 til 15.30
Afdelingsgeneralforsamling 2017:
 Onsdag den 25. oktober.
Mødeplanen blev godkendt.bestyrelsen inviteres via outlook.

12. Evaluering af dagens møde:
13. Eventuelt:

