Referat fra FOA Psykiatri Århus generalforsamling d. 9.marts 2011 kl. 18 i ”Den Gamle
Festsal” på Århus Universitets Hospital, Risskov.
Fremmødte: 14.
1. Valg af dirigenter.
Bent Lykke
2. Valg af stemmetællere.
Anna Jensen & Signe Christiansen.
3. Beretning ved formand Jesper Priskorn.
Bl.a. kom formanden ind omkring følgende emner:
- Stort arbejde med at rette på på økonomien efter 100 års jubilæet - det kostede mange penge at
afholde - men pengene var givet godt ud.
- Arbejdsmiljø - fortsat i stort fokus.
- Masterplanen
- TR-samarbejde i regionen.
- Studietur
- Ny overenskomst
- 3-parts midler
Formanden/ bestyrelsens beretning taget til efterretning og godkendt.
4. Regnskab.
Kasserer fremlagde årsopgørelsen/ regnskabet.
Regnskab taget til efterretning & godkendt.
5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsendt forslag om udpegning af en bogholder, i stedet for en valgt kasserer.
(Nuværende kasserer Jan Schou ønsker at udtræde af bestyrelsen i utide).
Det giver mere fleksibilitet med en bogholder.
Forslaget fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget.
Bestyrelsen valgte Bent Hvolby, som var med ved generalforsamlingen.
6. Fastsættelse af kontingent.
Fortsætter uændret på 80 kr. (Det følger sosu-ass.klubbens niveau)
7. Valg.
Formand Jesper Priskorn genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Peter Bugge genvalgt for 2 år.
Næstformandssupl. Bent Lykke genvalgt for 1 år.
Kasserersupl. udgår af valget (som følge af at punkt 5 blev vedtaget)
Bestyrelsesmedlem Jørgen Nyegaard nyvalgt for 1 år.
1.bestyrelsessupl. Hanne Stormfeldt genvalgt for 1 år

Bilagskontrollant Erik Sindal genvalgt for 2 år
Bilagskontrollantsupl. Tove Lilmoës genvalgt for 1 år.
Fanebærersupl. Peter Bugge genvalgt for 1 år.
8. Evt.
Tak til afgående kasserer Jan Schou.
- Tove Lilmoës: Efterlyser telefonindlæg i den årlige kalender fra FOA (Jesper går videre med
dette).
- Nordisk Træf fortsat blev drøftet og kommentarerne på generalforsamlingen var at det skulle
bibeholdes, vi følger dette løbene.
- Der efterlyses flere kvinder ind i bestyrelser generelt
- Uddeling af spørgeskema vedr. FOA Psykiatri til de fremmødte - med efterfølgende udlodning
blandt besvarelserne af 3 gaveæsker vin.

