Social- og sundhedsassistenter, Plejehjemsassistenter og
Beskæftigelsesvejledere
Indkaldes til
Generalforsamling i Social- og sundhedsassistentklubben
Afholdes d. 14. marts 2022 kl. 18.00 – 21.30 i den store mødesal 1.
sal i FOA Århus Christian X vej 56 – 58, 8260 Viby J
Der serveres en let anretning fra kl 17.00 – 18.00 generalforsamlingen starter kl. 18.00
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af dagsorden
Valg af stemmeudvalg
Bestyrelsens beretning
Årsregnskab for 2021
Indkomne forslag
a) Fastsættelse af kontingent
b) Fastsættelse af løn
c) Lovændringer vedr. klubbens Regnskab §7 stk. 5 første afsnit iht. tegningsforhold jf.
arbejdernes landsbank skærpede bestemmelser iht. visa dankort
d) Lovændringer vedr. klubbens Regnskab §7 stk. 5 andet afsnit iht. tegningsforhold jf.
arbejdernes landsbank skærpede bestemmelser iht. deling af §7, stk. 5 andet afsnit
ændres til indførelse af et § 7 stk. 6.
e) Lovændringer vedr. Bestyrelsen §8, stk. 5 jf. Bestyrelsens egen anmodning om,
reducering af fratrædelsesgodtgørelse ved manglende genvalg og pension.
f) Fremtidige aktiviteter, forslag fra generalforsamlingen om aktiviteter / kurser

8. Valg:
a) Valg af Formand for social- og sundhedsassistentklubben for 2 år – Solvej Skærbæk
modtager genvalg
b) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Charlotte Overgaard modtager genvalg
c) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Jette Glud modtager genvalg
d) Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år – Vakant
e) Valg af bilagskontrollant for 2 år – Kim Hertz modtager genvalg

Punkterne G, H, I, J, K, L, M, og N udgår hvis faggrupperne ikke er repræsenteret på
Generalforsamlingen.
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Valg til sektorbestyrelsen for plejehjemsassistenter for 2 år - Nyvalg
Valg til suppleant til sektorbestyrelsen for Plejehjemsassistenter for 2 år - Nyvalg
Valg til sektorbestyrelsen for beskæftigelsesvejledere for 2 år - Nyvalg
Valg til suppleant til sektorbestyrelsen for beskæftigelsesvejledere for 2 år - Nyvalg
Valg til faggrupperepræsentant for plejehjemsassistenter for 2 år - Nyvalg
Valg til faggrupperepræsentant suppleant for plejehjemsassistenter for 2 år -Nyvalg
Valg til faggrupperepræsentant for beskæftigelsesvejledere for 2 år - Nyvalg
Valg til faggrupperepræsentant suppleant for beskæftigelsesvejledere for 2 år – Nyvalg

10 Eventuelt

Forslag til kandidater til formandsposten fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest den. 28.
februar 2022 kl. 12:00. Forslagene skal være forsynet med skriftlig accept fra hver enkelt
opstillet kandidat.
Kandidater til øvrige poster kan opstille på generalforsamlingen.
Brevstemmer: Medlemmerne der er forhindret i at deltage i den ordinære generalforsamling,
kan stemme pr, brev til personvalg. Brevafstemning kan ske ved henvendelse i klubben 6
hverdage før generalforsamlingen i klubbens åbningstid, den 3. marts 2022.
Indkommende forslag skal være klubben i hænde senest mandag den 7. marts 2022
Af hensyn til forplejningen er tilmeldingsfristen til generalforsamlingen den. 7. marts 2022
kl. 12:00.
Vi forventer at afholde GF som ovenstående, men med forbehold for flere indkommende
forslag, kan dagsorden blive ændret.

Venlig hilsen
Klubbestyrelsen

