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Kongressen – punkt for punkt – time for time  
 

Velkommen til FOA kongressen 2013!  

 

Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset 
hvad, kan det være nyttigt med denne guide, der forsyner dig med et overblik over, hvad 
der kommer til at foregå kongressen.  

 

Guiden indeholder en række praktiske informationer og den beskriver, hvad der foregår 
under de enkelte punkter. Guiden indeholder også en vejledende tidsplan for afvikling af 
kongressen.  

 

Er der bagefter noget du savner eller er i tvivl om, så spørg din afdelingsformand – eller sig 
det til kongressens dirigenter. På kongressen er der også et kongresbureau som helt sikkert 
også kan hjælpe dig. Kongresbureauet kan kontaktes i vandrehallen i Odense Congress 
Center, på mail foabureau@foa.dk eller på mobil 26 96 01 09. 

 

Vi håber du får en spændende kongres og får inspiration til dit faglige arbejde, når du 
kommer hjem 

 

God læselyst! 
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Kongressen punkt for punkt 
 
 
1. Kongressens åbning 
 
Kl.8.45 åbner dørene til kongressen og kl.9.00 åbner kongressen. 
 
Kongressen er en vigtig og traditionsrig begivenhed og vi håber, at åbningen vil afspejle 
dette. 
 
En del af åbningen er faneindmarch med afdelingernes faner. Mens fanerne kommer ind i 
kongressalen, synger alle: ”Når jeg ser et rødt flag smælde”. Teksten vil blive vist på 
storskærme, så hvis du skulle være i tvivl om teksten, så er hjælpen lige foran. 
  
Efter åbningen, byder forbundets næstformand Mona Striib officielt velkommen til alle 604 
delegerede og til de gæster fra ind- og udland, der er inviteret til at overvære kongressen.  
 
Mona leder herefter den første del af pkt. 2 – valg af dirigenter. Dirigenterne tager herefter 
over og leder resten af kongressen.  
 
 
2. Kongressens konstituering 
2.a Valg af dirigenter 
 
Hovedbestyrelsen (HB) foreslår, at der vælges tre dirigenter.  
Dirigenterne skal sørge for, at alle regler for kongressens afholdelse bliver fulgt – og at 
forbundslovene bliver overholdt! 
 
I år HB indstiller følgende tre som dirigenter: 
 
Konsulent i FOA Overenskomst, jurist Sidsel Boertmann Brüel  
Jurist i FOA Esbjerg Lene Gorzelak og 
Konsulent i FOA ledelse Ebbe Jacobsen 
 
Hvis du også var delegeret på kongressen i 2010, vil du kunne genkende dem, da de alle tre 
også var dirigenter ved den lejlighed og gjorde det rigtig godt. 
 
Kongressens forhandlinger optages digitalt og kan ses på www.foa.dk og dirigenterne sørger 
for, at der laves et beslutningsreferat. Begge dele vil blive lagt på FOAs hjemmeside. 
 
Når dirigenterne er blevet valgt, vil de konstatere, at kongressen er lovlig indkaldt. 
Forbundslovenes § 4 stk. 2 siger, at kongressen skal afholdes hvert tredje år i oktober 
kvartal og den skal indkaldes med mindst 12 måneders varsel. Indkaldelsen blev udsendt 
10. oktober 2012. 
 
Hvis du deltager første gang, kan det måske virke lidt formelt, men det er vigtigt, at 
kongressen bliver indkaldt i god tid, så alle kan forberede sig og medlemmerne kan blive 
inddraget.  
 
 
2.b Godkendelse af forretningsorden 
 
Hovedbestyrelsen (HB) har udarbejdet et forslag til forretningsorden med regler for, 
hvordan kongressens afvikles. Forslaget til forretningsorden finder du i dine kongrespapirer. 
Forretningsordenen skal godkendes af de delegerede.  
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Det er forretningsordenen man skal henvise til, hvis man er utilfreds med kongressens 
afvikling og ønsker ordet.  
 
En forretningsorden er et sæt spilleregler for de politiske diskussioner, som over 600 
mennesker skal have med hinanden. Skal det foregå på en ordentlig måde, er spilleregler 
praktiske og nødvendige. 
 
HB har også udarbejdet et forslag til vejledende tidsplan for kongresdagene. Tidsplanen er 
bagerst i denne guide. Når tidsplanen er godkendt, vil dirigenterne søge at få forsamlingen 
til at rette sig efter den. Bemærk venligst, at tidsplanen er vejledende. 
 
 
2.c Valg af stemmeudvalg 
 
Afstemninger på kongressen foretages som hovedregel ved hjælp af små stemmebokse 
med taster på. Ved hjælp af den afgiver man sin stemme elektronisk. Hver delegeret får 
udleveret en stemmeboks hver morgen. Kongressen får en udførlig vejledning i brugen af 
stemmebokse.  
 
Når det drejer sig om personvalg anvendes stemmesedler, hvis der er flere opstillede, end 
der skal vælges. 
 
HB har foreslået et stemmeudvalg. Du kan finde forslaget i kongresmaterialerne. 
Stemmeudvalget har en formand som er ansvarlig for organiseringen af optælling af 
stemmesedlerne.  
 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
HB’s forslag til dagsorden er i kongresmaterialet og skal godkendes af de delegerede. 
 
Herefter kommer dirigenterne med en række praktiske oplysninger. Til sidst gives ordet til 
formanden.  
 
 
4. Beretning for kongresperioden  
4.a Mundtlig beretning 
 
Beretningen dækker de faglige aktiviteter og begivenheder, der har været 
omdrejningspunktet for FOAs arbejde siden sidste kongres i 2010. Beretningen består af en 
skriftlig og en mundtlig del. 
 
Den skriftlige beretning, som HB har udarbejdet, har du som delegeret modtaget forud for 
kongressen. Den mundtlige beretning fremlægges af Dennis Kristensen. 
 
Begge dele sættes samlet til debat i salen. Ved afslutning af debatten runder Dennis af med 
en replik, hvor han svarer, kommenterer og samler op på hele debatten. Herefter skal 
kongressen tage stilling til beretningen. 
 
Når beretningen sættes til afstemning, kan den enten godkendes eller forkastes. Der kan 
normalt ikke stilles ændringsforslag til beretningen. Det skyldes, at det populært sagt er 
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svært at ændre noget, der allerede er sket. Men der kan være uenighed eller enighed om, 
hvordan der er prioriteret og det at debatten har fokus på.  
 
 
5. Råd til Velfærd – FOAs mål 2013-2016 
 
Modsat beretningen så handler dette punkt om de mål, FOA vil sætte sig for den kommende 
kongresperiode. 
 
Lige nu er det afgørende, at en fagforening som FOA har skarpe og konkrete mål for, 
hvordan hele organisationen i fællesskab udvikler velfærden til gavn for medlemmerne og til 
nytte for samfundet. 
 
Forslaget til FOAs mål for 2013 – 2016 finder du i dit kongresmateriale. 
 
Forslaget har tre indsatsområder: 1. Fælles om velfærd, 2. Faglig handlekraft og 
3. Fair forhandling. 
 
Sammen med de andre delegerede ved dit bord kommer du til at drøfte de 3 
indsatsområder. På kongressen er det vigtigt, at alle kan give deres besyv med, da det er 
mål som gælder for hele organisationen og som kommer til at sætte retning for alles 
handlinger. Derfor vil debatten foregå ved bordene såvel som fra talerstolen. 
 
Der kan stilles ændringsforslag til Råd til Velfærd – FOAs mål 2013 – 2016. Forslagsstillerne 
får lejlighed til både at fremlægge deres ændringsforslag og besvare de kommentarer, som 
der er til ændringsforslagene. Det vil ske fra talerstolen efter borddebatterne. 
 
Der stemmes om ændringsforslagene, før alle de delegerede tager stilling til det samlede 
forslag.  
 
Behandlingen af FOAs mål for den kommende kongresperiode er det punkt, der er sat mest 
tid af til, da det sætter vores politiske retning. 
 
 
6. 2015 Medlemmernes FOA 
 

’2015 – medlemmernes FOA’ er overskriften på et omfattende arbejde, der blev indledt 
efter sidste kongres. Ambitionen med arbejdet er at skabe et FOA, der – også i fremtiden - 
har stor politisk indflydelse og stor værdi for medlemmernes arbejdsliv. 2015-arbejdet 
foregår meget inde i organisationen, men har stor betydning for, om vi kan nå vores 
politiske mål og fortsat være relevante for medlemmer. 
 
I løbet af foråret har du måske været med til at debattere forskellige løsningsmuligheder 
sammen med andre delegerede eller afdelingsbestyrelser fra FOA-afdelingerne i din region. 
Debatten tog afsæt i et omfattende analysearbejde, 2015-målene (som hovedbestyrelsen 
har vedtaget), og erfaringerne fra de eksperimenter som mange i hele FOA-organisationen 
har deltaget i. Eksperimenter der har handlet om at afprøve forskellige muligheder for at nå 
2015-målene.  
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Nu skal kongressen beslutte, hvordan hele organisationen skal arbejde på at nå 2015-
målene i den kommende kongresperiode. Hovedbestyrelsen har udarbejdet et oplæg, som 
kongressen skal træffe sin beslutning ud fra.  
 
Kongresoplægget finder du i dine kongresmaterialer.  
 
Debatten på kongressen skal både rumme en diskussion af, hvordan vi overordnet når de 
mål vi har sat os for, men der vil samtidig være mulighed for at komme med konkrete 
ændringsforslag til oplæggets anbefalinger. 
 
Efter en kort indledning vil debatten foregå fra talerstolen. Der er udarbejdet materiale som 
du og din delegation kan vælge at bruge, når I forbereder jer før kongressen. Materialet vil 
være tilgængeligt på FOAs intranet fra den 30. september. 
 
I standen på kongressen, vil det være muligt at høre om praktiske erfaringer med at nå 
2015-målene. Det vil også være muligt at dele egne erfaringer og ideer til, hvad vi kan gøre 
når vi kommer hjem fra kongres. 
 
Kongresoplægget indeholder også forslag, som kræver ændringer i forbundets love. De 
konkrete lovændringer er beskrevet i lovkataloget og skal behandles sammen med øvrige 
ændringsforslag til forbundets love under dagsordenens punkt 7.a 
 
 
7. Indkomne forslag 
7.a Ændringsforslag til forbundets love 
 
Der kan indkomme forslag til kongressens behandling gennem FOAs afdelinger og 
kompetente organer. Kompetente organer er udover afdelingerne f.eks. sektorerne, 
ungdommen m.fl.  
 
Fristen for forslag til behandling på kongressen udløb 60 dage før kongressens start – den 
31.august. Dog kan HB stille forslag helt frem til kongressen. 
 
HBs arbejde med lovene har denne gang haft sammenhæng til ’2015 - Medlemmernes FOA’, 
som kongressen drøfter lige før dette punkt. 
 
I kongresdokumentet ”ændringsforslag til forbundets lov” finder du indsendte forslag og 
HBs forslag.  
 
Når der stemmes om ændringsforslag til forbundets love, skal der 2/3 flertal til for, at det 
kan vedtages. Af de 604 delegerede skal altså 403 delegerede stemme for et forslag før at 
det er vedtaget. 
 
 
7.b Andre forslag 
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Til afstemninger om alt andet end lovforslag, skal der bare almindeligt flertal til, for at det 
kan vedtages - altså 303 delegerede. 
 
Ved fristens udløb 60 dage før kongressen var der indkommet 4 forslag. Du finder 
forslagene under bilaget Bilag til punkt 7b - Andre forslag. Forslagene er stillet af FOA 
Ungdom og FOA Elev, FOA Herning, fagligt udvalg for ledere og af hovedbestyrelsen. 
 
Hvert af forslagene fremlægges af forslagsstilleren og sættes herefter til debat og til sidst 
stemmer kongressen om det enkelte forslag. 
 
 
8. Økonomi 
 
 
8.a Regnskab  
 
HB har hvert år til opgave – på kongressens vegne – at tage stilling til forbundets regnskab. 
HB har derfor allerede godkendt regnskaberne for 2010, 2011 og 2012. Du finder 
nøgletallene i kongresmaterialerne. Regnskaber forelægges til kongressens orientering. 
 
8.b Fastsættelse af løn til valgte 
 
HB har stillet forslag, som du finder i kongresmaterialerne. Forslaget sættes til debat og de 
delegerede stemmer om forslaget. 
 
 
8.c Andre forslag 
 
Der er ikke indkommet yderligere forslag, men ligesom under andre punkter, så kan HB 
stille forslag helt frem til kongressen. 
 
 
9. Valg 
 
Kongressen vælger forbundsformand, næstformand og forbundssekretærer. Du kan i 
kongresmaterialerne se, hvem der er opstillet. 
 
Alle der er medlem af FOA kan opstille, men det skal meddeles senest 60 dage før 
kongressen, hvis man vil opstille. Tidligere har fristen været længere, men når der 
overhovedet er en frist, så skyldes det, at der skal være en reel mulighed for at kende 
kandidaterne og hvis der er flere kandidater, end der skal vælges, give mulighed for at 
indlede valgkamp. 
 
Udover disse valg skal kongressen også vælge kritiske revisorer og suppleanter for 
revisorerne. De kritiske revisorer kontrollerer, at forbundets penge anvendes i 
overensstemmelse med retningslinjer og beslutninger, som er truffet af kongressen, 
hovedbestyrelsen, sektorbestyrelser eller andre beslutningsdygtige forsamlinger. 
 
Der er ingen frist for opstilling – de opstillede fremgår af udsendte bilag. 
 
HB-medlemmer og medlemmer af de centrale sektorbestyrelser kan ikke opstilles til disse 
poster. Dette skyldes selvfølgelig, at det jo er dem, der bruger pengene. 
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9. Afslutning 
 

Når vi har overstået de første ni punkter, kan der ikke besluttes mere på kongressen. 
Dirigenter erklærer dagsordenen for udtømt. 

Forbundsformanden får ordet til afslutning af kongressen. 

Traditionen tro synger vi første og sidste vers af ”Internationale”. 

Kongressen er nu slut og vi håber, at du har haft en god kongres, uanset om det har været 
din første, eller den ottende eller den femogtyvende. 
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Forslag til afvikling af FOAs kongres 2013 
 
 Onsdag d. 30.oktober 

 
9.00 1. Åbning af Kongressen m. velkomst af Mona Striib 
9.45 2. Kongressens konstituering 

3. Godkendelse af dagsorden 
10.15 4. Mundtlig beretning v. Dennis Kristensen 
11.15 4. Diskussion af den mundtlige beretning 
12.00 Frokost 
13.30 4. Diskussion af den mundtlige beretning 
16.00 5. Råd til velfærd – FOAs målprogram 2013-2016 v. Dennis Kristensen 
16.30 5. Råd til velfærd Tema 1: Fælles om velfærd (økonomi, offentlig sektor, 

fordeling m.m.) 
18.00  Middag 
 Der tages forbehold for at kongressens forhandlinger kan forsætte efter 

middagen. 
 Torsdag d. 31.oktober 

 
09.00 5. Råd til velfærd Tema 2: Faglig handlekraft (tillid, muligheder på 

arbejdsmarkedet) 
10.00 5. Råd til Velfærd Tema 3: Fair forhandling (danske model, overenskomster, 

MED m.m.) 
11.30 5. Råd til velfærd - samlet debat og afstemning om målprogrammet  
12.00 Frokost 
13.30 5. Råd til velfærd - samlet debat og afstemning om målprogrammet  
14.00 6. 2015 Medlemmernes FOA  
17.00  7. Indkomne forslag 

7a. Ændringsforslag til Forbundets love 
7b. Andre forslag 

18.00 Middag 
 Fredag d. 1.november 

 
Kl. 9.00 7. Indkomne forslag  

7a. Ændringsforslag til Forbundets love 
7b. Andre forslag 

Kl. 11.30 8. Økonomi 
8a. Regnskab  
8b. Fastsættelse af løn til valgte 
8c. Andre forslag  

12.00 Frokost 
13.30 8. Økonomi 

8a. Regnskab  
8b. Fastsættelse af løn til valgte 
8c. Andre forslag 

14.30 9. Valg 
9a. Valg af forbundsformand 
9b. Valg af næstformand 
9c. Valg af forbundssekretærer 
9d. Valg af kritiske revisorer og suppleanter 

15.30 FOA Fag og Arbejdes 3. ordinære kongres er slut 
 


