Bilag til bilag til punkt 6.A Forslag om afholdelse af strukturkongres
I Hovedbestyrelsens drøftelser af forslag om afholdelse af strukturkongres senest i 4.kvartal 2021 har det
været centralt i diskussionerne, at Hovedbestyrelsen forpligtiger sig selv på at komme med forslag til
strukturkongressen, som er konkrete strukturforslag, som anbefales strukturkongressen, fordi det
vurderes, at de vil fremme vores ambitioner på de 7 områder, der indgår i beslutningsforslaget.
Hovedbestyrelsen har under forudsætning af kongressens vedtagelse af forslaget besluttet at igangsætte
arbejdet i januar 2021 og har inddelt forløbet i 3 faser over 18 måneder:
Fase 1: Inspiration til forandringer og sikre forventningsafstemning
FOA har igennem flere år samlet meget viden ind fra medlemmerne om deres forventninger til
fagforeningen og den indflydelse og service man modtager. I denne fase kortlægger vi den viden, vi har, og
det bliver således Hovedbestyrelsens opgave at drøfte og tolke på det organisationen ved og omsætte det
til konkrete ambitioner og forslag.
Hovedbestyrelsen skal i denne fase ligeledes afdække, hvorledes afdelingsbestyrelser, sektorbestyrelser,
faggrupper, TR og medlemmerne i øvrigt inddrages i forløbet.
Sidst i denne fase vil erfaringer fra andre organisationer ligeledes blive inddraget.
Fase 2: Udfoldelse og konkretisering af de 7 temaer
Fase 2 tager fat om hver af de 7 temaer og for at sikre koblingen til strukturkongressen, så er det centrale,
at hvert af temaerne undersøges og drøftes ud fra en strukturel præmis altså, at det på hvert af områderne
undersøges ”Hvorledes sikrer den nuværende struktur at vi styrker….?”
Fase 3: Færdiggørelse af forslag til strukturkongressen
I den sidste fase forberedes de konkrete beslutningsforslag til strukturkongressen. I den forbindelse skal
det indtænkes, hvorledes vi inddrager medlemmer med tillidshverv og medlemmer generelt.
Her vil hovedbestyrelsen selvfølgelig inddrage de erfaringer, organisationen har fået med tilblivelsen af
målprogrammet til kongressen her i 2019, hvor det har været helt centralt og afgørende, at medlemmerne
kan genkende sig selv i de beskrivelser og de forslag, der er stillet.

