
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
FOA Social- og Sundhedsafdelingen indkalder til ekstraordinær generalforsamling 

ONSDAG DEN 13. APRIL 2016 KL. 17.30 
på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6 i København. 

Fagforeningen byder på en sandwich og en vand fra kl. 17.00–17.30.

DAGSORDEN:
1. Velkomst
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af dirigenter
4. Valg:

a) Næstformand 
b) Faglig sekretær

AD 4 – VALG:
Begrundelse:
Idet tidligere næstformand Mari-Ann Petersen blev valgt til for-
mand på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2016,
skal der vælges ny næstformand. 
Ved udløb af fristen for opstilling til næstformandsposten –
den 30. marts kl. 12.00 – var der to kandidater: Faglig sekretær
Charlotte von Mehren og faglig sekretær Tina Græsted.

Idet ny næstformand bliver én af de nuværende faglig sekretæ-
rer, skal der vælges ny faglig sekretær. Ved udløb af fristen for
opstilling til posten som faglig sekretær – den 30. marts 
kl. 12.00 – var der to kandidater: Fællestillidsrepræsentant 
Janine Almy fra Gentofte Kommune og fællestillidsrepræsen-
tant Charlotte Christiansen fra Tårnby Kommune.

BESTYRELSEN:

Næstformand – vakant
– Faglig sekretær Tina Græsted – opstiller
– Faglig sekretær Charlotte von Mehren – opstiller

Faglig sekretær – vakant
– Fællestillidsrepræsentant Charlotte Christensen, Tårnby
Kommune – opstiller

– Fællestillidsrepræsentant Janine Almy, Gentofte Kommune –
opstiller  

STEM I FAGFORENINGEN:
Medlemmer kan også afgive deres stemme ved personligt
fremmøde i fagforeningen:
Mandag den 11. april: Kl. 9.00-18.00
Tirsdag den 12. april: Kl. 9.00-16.00

TILMELDING:
Det er ikke et krav, at du tilmelder dig den ekstraordinære ge-
neralforsamling, men af hensyn til planlægningen, vil det være
en stor hjælp, hvis du tilmelder dig senest tirsdag den 5. april.
Du kan tilmelde dig ved at gå ind på fagforeningens hjemme -
side: www.foa.dk/sosu.
Hvis du ikke har adgang til internettet, 
er du velkommen til at kontakte
sekretær Hanne Jensen på telefon:
4697 2200.

NB: Hotel Scandic Copenhagen,
Vester Søgade 6, København, 
ligger fem minutters gang fra
 Vesterport Station.
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På generalforsamlingen
skal man være til stede
 under det enkelte dags -
ordenspunkt for at kunne
afgive sin stemme.


