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for 

Kost- og Servicesektoren 
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________________________________________________ 

 
 

§ 1. 
Formål 

1.1 
Formålet med Kost og Servicesektoren er at samle medlemmerne 
med fælles interesser af faglig, oplysende og udviklende karakter, 
samt at varetage medlemmernes rettigheder under ansvar overfor 
afdelingen og sektorbestyrelsen. 

 
§ 2. 

Medlemmet/medlemskabet 
2.1 
Medlemmernes interessevaretagelse er udgangspunktet for sekto-
rens arbejde. 

2.2 

Målet er det fælles faglige demokrati – og dermed medlemmets ind-
flydelse som skal være så direkte som muligt overalt i organisatio-
nen. Som medlem har man ret til at blive hørt, inddraget, orienteret 
og være medbestemmende om egne forhold. 

Beslutninger som har direkte indflydelse på dagligdagen afgøres så 
vidt muligt af medlemmet selv under ansvar overfor og i overens-
stemmelse med det forpligtende fællesskab. 

2.3  
Alle medlemmer skal gives mulighed for at øve indflydelse og deltage 
direkte eller indirekte i kollektive processer, beslutninger og valg i 
FOA. Medlemmet har ret til at få understøttet fagligheden og fagets 
udvikling samt ret til indflydelse på de forhold, de aftaler og den 
overenskomst, der vedrører arbejdslivet. 

2.4 
Medlemmer af FOA Vest, der hører under kost- og servicesektoren, 
er pr. automatik medlemmer af denne. 

Kost- og servicesektoren er økonomisk underlagt FOA Vest. 



 

 

 
§ 3. 

Kompetencen mellem Afdelingsbestyrelsen og sektor 
 

3.1 
Sektoren har kompetence til under ansvar overfor afdelingsbestyrel-
sen at varetage: 

• Alle faglige sager inden for sektorens område i overensstem-
melse med generalforsamlingens og afdelingsbestyrelsens be-
slutninger 

• Overenskomstspørgsmål, der vedrører sektoren i særdeleshed 
• Indhentning af overenskomstkrav fra sektor og faggrupper 
• Faglige og organisatoriske tiltag inden for sektorens område 
• Områdets egne erhvervsfaglige uddannelser 

• Elevarbejde 
• Informationsarbejde i forhold til medlemmer   

 
§ 4. 

Generalforsamling 
4.1 
Generalforsamlingen er sektorens øverste myndighed. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i lige år i sidste 
kvartal. 

Tidspunktet for generalforsamlingen, må ikke være sammenfaldende 
med tidspunktet for afholdelse af generalforsamling i de øvrige sek-

torer i afdelingen. 

4.2 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker ved elektronisk be-
kendtgørelse med et varsel på mindst 5 uger. 
I indkaldelsen skal angives de anliggender, der skal behandles på 
generalforsamlingen. Forslag til emner der skal behandles på gene-
ralforsamlingen og som er modtaget efter indkaldelsen er udsendt 
ligger til gennemsyn for interesserede i sektoren. 

4.3 

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stem-
meflertal. Hvis et medlem ønsker det, foretages afstemningen skrift-
ligt. I tilfælde af stemmelighed ved personvalg, afgøres valget ved 
lodtrækning. I alle andre tilfælde bortfalder forslaget. 

 

4.4 



 

 

Stemmeberettigede og valgbare er alle medlemmer, der hører under 
Kost og Service sektoren. Afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der ikke 
er medlem af sektoren kan deltage i sektorens generalforsamling 
med observatørstatus. 

4.5 
Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes 
skriftlig til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens afhol-
delse. Dog skal forslag til kandidater som formand og næstformand 
være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen.  

4.6 
Emner der ikke er sat på dagsordenen i overensstemmelse med 
ovenstående kan kun behandles af generalforsamlingen, såfremt alle 
tilstedeværende stemmeberettigede samtykker heri. 

4.7 
Dagsorden på den ordinære generalforsamling skal minimum inde-
holde følgende: 

• Bestyrelsens beretning om sektorens aktiviteter i de forløbne 
år. 

• Bestyrelsens forslag til aktiviteter for de kommende år. 

• Valg 
▪ Formand (vælges forskudt af næstformand) 

▪ Næstformand (vælges forskudt formand) 

▪ 3 bestyrelsesmedlemmer (vælges forskudt med hen-
holdsvis med 2 og 1) 

▪ 2 suppleanter vælges hvert andet år 

• 4. Indkomne forslag 

• 5. Eventuelt 

Valg af formand foregår ved en urafstemning blandt sektorens med-
lemmer for en 4-årig periode. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en 4-årig periode. 

Når der er formand og næstformand er på valg bekendtgøres dette 
elektronisk i 2. kvartal i det år, hvor generalforsamlingen afholdes. 

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der afgør om generalfor-
samlingen er lovlig og som leder generalforsamlingen og afgør alle 
spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelse 
og resultat heraf. 

4.8 



 

 

Bestyrelsen fremlægger listen over faggrupperepræsentanter til For-
bundets faggruppelandsmøde til orientering for generalforsamlingen. 

4.9 
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af be-
styrelsen, eller når mindst 20 medlemmer overfor bestyrelsen skrift-
lig stiller krav herom med motiveret dagsorden for generalforsamlin-
gen. 

 
§ 5 

Sektorbestyrelsen 
5.1 
Sektorbestyrelsen består af formand, næstformand, 3 bestyrelses-
medlemmer og 2 suppleanter. 

5.2 
Sektorbestyrelsen kan konstituere en ny sektorformand og næstfor-
mand frem til førstkommende generalforsamling i tilfælde af afgang 
i utide. De konstituerede skal vælges af og blandt sektorbestyrelsens 
medlemmer. 

Er dette ikke muligt, skal der indkaldes til ekstraordinær sektorge-
neralforsamling for valg af efterfølger. 

5.3 
Sektorbestyrelsen er sektorens øverste myndighed mellem general-
forsamlingerne.  

Sektorformanden er øverste politisk ansvarlig og sektorens organi-
satoriske leder. 

5.4 
Sektorbestyrelsen mødes minimum 4 gange årligt. 

5.5 
Sektorbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden for sin virk-
somhed, som mindst skal omfatte: 

• Afvikling af ordinære og ekstraordinære sektorgeneralforsam-
linger. 

• Antal af sektorbestyrelsesmedlemmer. 

• Eventuel oprettelse af klubber. 

• Kompetence mellem sektorbestyrelse og klubber. 

 
 
5.6 



 

 

Elevgrupperne kan repræsenteres i sektorbestyrelsen ved en person 
med observatørstatus. 

5.7 

Sektorbestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg efter behov. 

 
§ 6 

6.1 
Sektorlovene skal være i overensstemmelse med forbundets og af-
delingens love og skal skriftlig godkendes af afdelingsbestyrelsen. 

6.2 
Nedlæggelse eller sammenlægning af sektorer kræver tilslutning fra 
den berørte sektors medlemmer. Der kræves et flertal på 2/3 af de 
fremmødte medlemmer på sektorens generalforsamling. Herefter 

skal det vedtages på afdelingens generalforsamling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i FOA Vest den 
30. september 2020. 
 

 

 

 


