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Ungdomslandmøde d. 30. marts 2019 kl. 16.30-17.45   

40 stemmeberettigede på landsmødet 

 

Lotte byder velkommen til denne formelle del af landsmødet.  

Valg af dirigent: Sascha Madsen  

Det formelle 

Landsmødet er indkaldt via sms til alle medlemmer under 31 år, via mail til alle afdelinger for 

godt 11 mdr. siden på Facebook og indkaldt på sms for 2 mdr. siden. På den baggrund kan 

Sascha konstatere, at landsmødet er lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt – 

medmindre der er nogle indsigelser? 

 

Dagsorden godkendes  

• Valg af dirigent 

• Gennemgang af dagsorden 

• Valg af referent 

• Godkendelse af forretningsorden 

• Valg af stemmeudvalg 

• Gennemgang og diskussion af beretningen 

• Valg til ungdomsnetværket 

• Valg af delegerede til FOAs kongres 

Valg af referent 

I henhold til den netop godkendte dagsorden skal vi også have valgt en referent, som kan notere 

jeres beslutninger. Referatet sendes ud pr. mail til deltagerne og afdelingerne om en uges tid, og 

vil ligeledes blive lagt på FOAs hjemmeside. 

Valg af referent: Dorte Dyrholm Pedersen  

Ungdomsnetværket forslag til forretningsorden i mappemappen side 12-15 er godkendt. 

40 FOA-medlemmer under 31 år er tilstede 

 

Alle afgørelser træffes ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer. 

Valg af stemmeudvalg:  Frank Lundgren, Lissi Lund og Maria Haladyn 
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Praktiske bemærkninger:  

• Tidsfrist for opstilling til Ungdomsnetværket og som kongresdelegeret er efter den 

mundtlige beretning er blevet afholdt. Sidder der nogle, som her på falderebet ønsker at 

stille op, skal vi modtage en skriftlig tilkendegivelse af dette heroppe ved dirigentbordet.  

 

Gennemgang og diskussion af beretning / året der gik 
 

Ordet overlades til talsperson, Lotte Berthelsen. Efter Lottes beretning, vil vi åbne op for debat og 

diskussion af både den skriftlige og mundtlige beretning.  

Beretningen tages til efterretning. 

 

Valg til ungdomsnetværk                 
 
Opstillet 
 
Område 1 Medlem: Lotte Berthelsen, FOA Nordjylland 

opstillet til suppleant: Cecilie Jørgensen, FOA Nordjylland og Nicoline Grim, FOA 
Vendsyssel - valgt er Nicoline 
 

Område 2 Medlem: Kate Thatt Dalsgaard Jensen, FOA Holstebro 
Suppleant: 

Område 3 Medlem: Dennis Andersen, FOA Århus  
Suppleant: 
 

Område 4 Medlem: Karsten Wohlgemuth, FOA Sønderborg  
Suppleant: 
 

Område 5 Medlem:                              Suppleant: 
Område 6 (Louise Malene Andersen, FOA Sydfyn valgt sidste år) 

opstillet til suppleant: Rikke Riis Jensen, FOA Odense og Mette Rasmussen, FOA 
Sydfyn, valgt er Rikke  
 

Område 7 Medlem: Camilla Kampmann, FOA Sydsjælland  
Suppleant: Mette Bendixen, FOA Roskilde 
 

Område 8 Medlem:                              Suppleant: 
Område 9 Medlem: Casper Stenfeldt, LFS   

Suppleant: Steffen Goldschmidt, FOA Norsjælland 
Område 10 Medlem:                              Suppleant: 

 
Valg af 3 kongresdelegerede (for et år)  

Opstillet: Lotte, Karsten, Camilla og Louise 

Valgt er: 

• Lotte Berthelsen, FOA Nordjylland 

• Camilla Kampmann Christensen, FOA Syd Sjælland 

• Karsten Wohlgemuth, FOA Sønderborg 
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Suppleanter  

1. Louise Malene Andersen, FOA Sydfyn 

2. Nicoline Grim, FOA Vendsyssel 

3. Rikke Riis Jensen, FOA Odense   

4. Kate Thatt Dalsgaard Jensen, FOA Holstebro 

5. Mette Rasmussen, FOA Sydfyn 

 

Afslutning 

Ungdomslandsmødet afsluttes med en diskussion af, hvordan man bliver bedre til at drive og 

tiltrække flere til ungdomsarbejdet i FOA. 

Ønsker og kommentarer til det fremtidige ungdomsarbejde fra salen:  

• Mere ud på uddannelserne – så afdelinger og unge skal ud snakke og rekruttere aktive på 

skolerne. 

• De lokale afdelingerne skal invitere de unge interesseret mere ind og sætte os i gang med 

aktiviteter – i stedet for at holde folk ude. 

• Der er stort hul mellem de 31- 65 årige, der skal laves interessante aktiviteter for de unge 

gamle.. 

• De lokale afdelingerne skal bakke op om de unge, der gerne vil lave noget. 

• Der skal være flere stærke ambassadører og flere stærkere meningsdanner i presse og til 

1. maj taler mv.  

• FOA kan bruges på mange måder – man behøver ikke var super aktiv ung. 

• Unge vil se unge – der skal unge med ud på skolerne  

• Det er svært at engagere de unge, der skal udvikles nogle ideer til; hvordan det bliver 

nemmere for de lokale afdelingerne. 


