FOA - Psykiatri
Referat fra generalforsamling
i
FOA-Psykiatri
onsdag den 1. marts 2006
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Valg af dirigenter
Valg af stemmetællere
Beretning
Regnskab
Indkomne forslag
- skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen
Fastsættelse af kontingent
Valg:
Næstformand for 2 år
Mette Grandjean – genopstiller ikke
Kasserer for 2 år
Bent Hvolby
Bestyrelsesmedlem for 2 år
Conny Windfeldt
Næstformandssuppleant for 1 år
Conny Windfeldt
Kasserersuppleant for 1 år
Anna Jensen
1. bestyrelsessuppleant for 1 år
Jens Ove Mathiasen
2. besyrelsessuppleant for 1 år
Myrna Larsen
Bilagskontrollant for 2 år
Jesper Dideriksen
Bilagskontrollantsuppleant for 1 år
Fanebærersuppleant for 1 år
Peter Bugge Nielsen
Evt. valg i henhold til klublovenes § 4, stk. 8
Eventuelt

Formand Jesper Priskorn bød velkommen til de fremmødte og overbragte de fremmødte en hilsen
fra Social- og Sundhedssektorens formand Tine Vissing, som på grund af stor mødeaktivitet med
bestyrelsens accept ikke var til stede. Herefter foranledigede formanden valg af dirigent.
Jesper Dideriksen blev foreslået, enstemmigt valgt og takkede for valget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og foranledigede derefter
godkendelse af den fremlagte forretningsorden, som blev vedtaget.
Herefter blev dagsordenen godkendt.
Dirigenten gik herefter over til valg af stemmetællere. Forsamlingen fandt at en stemmetæller ville
være tilstrækkeligt, hvorefter Anna Jensen blev foreslået og valgt.
Formanden fik herefter ordet for at afgive bestyrelsens beretning for perioden fra sidste
generalforsamling.
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Den skriftlige beretning var fremlagt og med baggrund i, at bestyrelsen havde berettet omfattende i
Vingefanget supplerede formanden i den mundtlige beretning om øvrige aktiviteter.
Formanden orienterede forsamlingen om det netop afholdte fyraftensmøde i afd. N, med
deltagelse af ergoterapeuter, sygeplejersker, plejere og social- og sundhedsass.
Beretningen blev sat til debat, hvorunder der blev stillet flere spørgsmål til og om arbejdsmiljøet.
Herefter blev beretningen sat til afstemning og enstemmigt vedtaget.
Herefter gav dirigenten ordet til kassereren, som gennemgik regnskabet for den forløbne periode
samt budgettet for det kommende år. Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som herefter blev
enstemmigt godkendt.
Generalforsamlingen ønskede med afsæt i det netop afholdte fyraftensmøde at fremsætte en
udtalelse om personalets opfattelse af et dårligt og svært belastet arbejdsmiljø.
Udtalelsen blev lavet og tillidsrepræsentanterne fik i opdrag at stå som kontaktpersoner. Herefter
blev udtalelsen fremsendt til FOA, ledelse og pressen.
Dirigenten gik herefter over til valg.
Her bad formanden om ordet og holdt en tale til Mette Grandjean hvori han takkede for det
mangeårige gode og frugtbare samarbejde. Det er med beklagelse, at vi nu skal tage afsked med
Mette, men der er også forståelse for, at jobbet som næstformand ikke er foreneligt med Mettes
lederjob i Århus Kommune.
Formanden overrakte herefter et armbånd til Mette til minde om tiden i klubbens bestyrelse.
En ny næstformand skulle findes og Britt Gråbæk blev foreslået og enstemmigt valgt.
Bent Hvolby blev genvalgt som kasserer.
Conny Windfeldt blev genvalgt som bestyrelsesmedlem og næstformandssuppleant.
Anna Jensen blev genvalgt som kasserersuppleant.
Jens Ove Mathiasen var ikke mødt op og havde ikke givet tilsagn om at ville genopstille.
Mette Grandjean blev foreslået som 1. bestyrelsessuppleant og enstemmigt valgt.
Myrna Larsen var ikke mødt op og havde ikke givet tilsagn om at ville genopstille.
Hanne Stormfeldt blev foreslået som 2. bestyrelsessuppleant og enstemmigt valgt.
Jesper Dideriksen blev genvalgt som bilagskontrollant.
Tove Lilmoes blev foreslået og enstemmigt valgt som bilagskontrollantsuppleant.
Peter Bugge Nielsen blev genvalgt som fanebærersuppleant.
Under eventuelt blev det beskedne fremmøde drøftet og der fremkom forslag om at kombinere
generalforsamlingen med et arrangement, f.eks. en foredragsholder.
Endvidere at det også kunne være relevant at flytte generalforsamlingen væk fra mængden af
forårsgeneralforsamlingen til efteråret.
Bestyrelsen vil i det kommende år lave forslag til vedtægtsændringer, som gør en flytning mulig.
Ref. Bent Hvolby
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