Referat af generalforsamling den 28. februar 2018 i Social og
sundhedshjælperklubben
47 stemmeberettigede
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent
2.
Godkendelse af dagsorden
3.
Godkendelse af forretningsorden
4.
Valg af stemmeudvalg
5.
Bestyrelsens beretning
6.
Regnskab
7.
Budget til orientering
8.
Fastsættelse af kontingent
9. Valg:
a. Næstformand – (Britha Lund Sørensen – modtager genvalg).
b. Bestyrelsesmedlem – (Laila Mikkelsen – modtager genvalg)
c. Bestyrelsesmedlem – Gitte Schneider – modtager genvalg)
d. Bilagskontrollant – (Eva Lindtoft – modtager genvalg)
e. Bilags kontrollant suppleant
9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
11. Afslutning.
Ad.1.
Jens Otto blev valgt
Ad.2.
Godkendelse af dagsorden - godkendt
Ad.3.
Godkendelse af forretningsorden - godkendt
Ad.4.
Valg af stemmeudvalg – vælges ved behov
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Ad.5.
Bestyrelsens beretning, hvor hovedpunkterne var:
Projekt social og sundhedshjælpere
Arbejdsmiljø
Århus kommune MSO
Odder kommune
Samsø kommune
Pensam
Klubbens opgaver
Overenskomst 2018
Udfordringer 2018
Der var mange spørgsmål til overenskomstforhandlingerne og om vi kommer i
konflikt plus hvilke arbejdspladser der bliver ramt.
Debat om, hvor svært det er at rekruttere til opslåede stillinger og hvor få der
møder op til ansættelsessamtaler.
Spørgsmål til hvor mange ufaglærte der er i Århus kommune – tallet er ca.
100. Sygeplejestuderende er også ufaglærte.
Debat om vores arbejdsvilkår, flere medlemmer vil gerne skrive læserbreve,
her kan hentes hjælp i FOA til dette.
Beretning godkendt
Ad.6.
Regnskab – Formanden gennemgik regnskabet – godkendt uden
bemærkninger
Ad.7.
Budget til orientering – Formanden gennemgik budgettet for 2018, hvor vi
budgetterer med et underskud på 168.500 kr. Vi har i foråret ikke budgetteret
med andre arrangementer end studietur, da vi er uvisse på om der bliver
konflikt.
Ad.8.
Fastsættelse af kontingent – uændret på 20 kr.
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Ad.9.
Valg:
a. Næstformand – Britha Lund Sørensen blev genvalgt.
b. Bestyrelsesmedlem – Laila Mikkelsen blev genvalgt.
c. Bestyrelsesmedlem – Gitte Schneider blev genvalgt.
d. Bilagskontrollant – Eva Lindtoft blev genvalgt.
e. Bilags kontrollant suppleant – Gitte Roenborg blev genvalgt.
Ad.10.
Ingen indkomne forslag
Ad.11.
Eventuelt – beretning og referat fra generalforsamlingen bliver lagt på
klubbens hjemmeside.
Ad.12.
Formanden takkede for en god generalforsamling med mange gode debatter
og stor tak til Jens Otto Sand for at styre os gennem generalforsamlingen som
dirigent endda på hans sidste arbejdsdag i FOA. Vi ønsker Jens Otto god vind
fremover som pensionist.

Referenter

__________________
Susanne Hansen

Dirigent

____________________
Jens Otto Sand
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__________________
og

Lis Udengaard

