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Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS’ere med aktiv status
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Referat:

1. Formalia

1.1. Åbning
1.2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Ad 1.1.

Formand Peter Kristensen åbnede generalforsamlingen.

Ad 1.2.

Valg af dirigent; Jørgen Torpe Kann

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og

beslutningsdygtig i henhold til SL’s vedtægter, samt at det skriftlige materiale

var ude senest 7 dage før generalforsamlingen.

Valg af referent; Helle Møll

Valg af otte stemmetællere; Malene Kær Gundersen, Joan Østergård

Kristensen, Tinna Bjørn, Helle Anderson, Morten Hedemann, John Knudsen,

Annette Flak og Ann Pedersen.

Forretningsorden

Dirigenten orienterede om forretningsorden vedlagt i det udleverede

materiale, ingen ændringer — godkendt.

2 Kredsbestyrelsens beretning

Beretningen (GF-bladet side 3-9) blev fremlagt at Peter Kristensen.

Kommentarer:

Henrik Flyvbjerg;

God beretning - Vi skal være påpasselige med sundhedsdagsordenen — at

socialpædagogerne ikke udskiftes med sundhedsfagligt personale.

Allan Kristiansen;

God beretning. Vedr. økonomi i kommuner og region, hvor alle skal spare,

skal vi huske at det det er fra Christiansborg, at rammerne kommer.

Ytringsftihed — enig i, at vi skal bide fra os.

Møde i LO-huset vedr. faglighed og arbejdsmiljø — rigtigt godt, det er vigtigt

at vi har fokus på kerneopgaven.

Vedr. arbejdsmiljø, skal vi huske at gribe i egen barm, det er os selv som skal

dagsorden sætte det sammen med ledelsen.
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Mangler i beretning noget om sammenlægning af institutioner i

kommunerne og ledighedstal mangler også.

Vedr, fagforening klassisk — vi har en folkelig borgmester, som er gået ud

med meldinger omkring Ryanair, men vi mangler svar vedr, samarbejder med

andre arbejdspladser, som ikke har OK. Hvor står de opstillede faglige

sekretærer på dette område?

Rene Zimmer;

God beretning. Vi skal benytte lejligheden for at vise os og sætte aftryk ved

kommunal- og regionvalg.

Surhed spærrer for udsynet hos mange, men vi skal kræve at de tager ansvar

for deres handlinger og vi skal vise vores styrke.

Pia Grabe;

Glad for beretningen og stolt af at være medlem af SL og kreds Nordjylland.

Trivsel på arbejdspladsen — det er super vigtigt. Fortsæt med at uddanne

TRIOEN — det er en af flere veje frem for at fremme trivslen og

a rbejdsmiljøet.

Synes der mangler fokus på ældrepolitik, manglet SL’s stemme.

Siger tak på seniorsektionsbestyrelsens vegne til kredskontoret.

Else Overby;

Undersøgelse viser, at vi arbejder gratis, hvordan hænger det sammen med

besparelserne? FOA udtaler sig gerne omkring besparelser, hvad er SL’s

holdning?

Henrik Flyvbjerg;

Borgmesterens holdning til at itale sætte ikke organiserede arbejdspladser.

Troede vi havde gjort opmærksom på det, men lover at det vil han tage op

igen.

Pia Flindt;

Fagligt netværk for døve er meget sociale, men synes der mangler mulighed

for at netværke, da økonomien er begrænset. Ærgerligt at prisen for

transport er så stor, vil gerne have det lå udover den bevilgede ramme.

Svar fra Peter;

Sundhedsdagsorden - vi blev fanget allerede under rehabilitering! Vi skal

udvise respekt for dem vi arbejdet med.

Økonomi styrer rigtigt meget, vi skal IKKE, som organisationer, stå på

skuldrene af hinanden, men står for os selv.

Arbejdsmiljø og trivsel her må det ikke bare accepteres, men gøres noget ved

det. SL vil ikke være en del af problemet, men være en del af løsningen.

Strukturændringer i Aalborg og i rigtig mange kommuner—ja der er mange

og vi er opmærksomme på det.
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Ledige medlemmer - vi har pt. gang i et traineeforløb og vores jobkonsulent
har rigtigt godt fat i bl.a. de nyuddannede.

Udtalelser omkring Ryanair er ikke nævnt, men kan bruges om redskab og
ikke kun i Aalborg. Det er ikke i orden at der bruges opholdssteder uden
overenskomst. Vi skal huske at bruge de redskaber vi kan for at få så mange
overenskomster som muligt.

Kommunalvalget, ja der må vi tage stilling hver i sær.

Ældrepolitik — skal vi forholde os til især da nogle socialpædagogerne

arbejder på området. De er ikke alle vellidte blandt sundhedspersonalet og
skal ikke bare være aktivitetsmedarbejdere.

Arbejde gratis — det har vi vel alle gjort, men vi bør ikke. Ingen går bare fordi
kl. er blevet f.eks. 16 og forlader borgeren, her mangler vi nogen steder

smidighed i systemet. Ikke i orden at være nød til at møde før tid for at nå at
læse op inden man starter på arbejdet. Hvor mange holder 29 min pause —

ikke mange hænder, men vi skal selv være klar over adfærden.

Fagligt netværk for døve — ikke helt en lokal opgave. Der må ikke være en

geografisk skiltning af aktiv deltagelse i aktiviteter. Bringes videre til
forbundet.

Jette Hansen;

God beretning — synes især godt om medlemsinddragelse, ikke kun dem som
altid møder op. Hvem, hvor og hvordan finder SL deltagere?

Opfordring til at oplyse hvad de faglige og bestyrelsen står for.

Allan Kristiansen;

Tak for svar. Ryanair; Mangler en afklaring af hvad der bliver talt om og hvad
der bliver meldt ud samt en forklaring direkte fra forvaltningen om deres

holdning.

Line Walther;

Faglig stolthed, er svært at være noget for andre, når vi så nemt kan

udskiftes. Fagligheden er ikke slået igennem, når der hellere vil haves flere
hænder end faglighed.

Svar fra Peter;

Medlemspanelet — alle kan melde sig via hjemmesiden, vi så gerne alle —jo
flere —jo bedre.

Hvordan finder vi dem? Opslag på facebook omkring handicappolitik, der
valgte vi dem som havde liked opslaget. Det skal være tilfældigt.

Vi kunne have taget sagen omkring Ryanair op, men vi skal have noget mere
bag.

Nemmere at udskifte ud med flere hænder, det prøves der hele tiden på, det
er flere eksempler på. Vil kommunerne bruge så ringe tilbud? Vi SKAL på
banen, hvis det bare er princippet om flere hænder. Socialtilsynet sørger
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også for faglighed.

Beretningen enstemmigt godkendt.

Mellem dagsordenens punkter fik formand Benny Andersen ordet.

3. Regnskab 2016

Regnskab for 2017 (GGF-bladet side 11) blev gennemgået af kasserer Finn

Nielsen. Bemærkninger fra kritisk revisor findes på side 10 i GF-bladet.

Ingen bemærkninger, enstemmigt godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

5. Fremtidigt arbejde

Bestyrelsen forslag for fremtidigt arbejde blev fremlagt af Peter Kristensen.

Fremgår af side 12 i GF-bladet.

Ingen kommentarer, enstemmigt godkendt.

6 Fastsættelse af kredsbestyrelsens størrelse og antallet af
frikøbte

Godkendt.

7. Budget 201$

Budgetforslag 2018 (GF-bladet side 13) samt noter side 14-19 fremlagt af

kasserer Finn Nielsen.

Bemærkninger;

Peter Bertelsen;

Hvordan kan vi acceptere et underskud på 1,5 mio?

Anne Schou;

Har været her og været medlem i mange år, nyder at de der kommer ud

kender os. Jeg synes der er råd til underskud.

Susanne Smith;

Har ikke den store forstand på det. Det er okay med underskud, når vi har så

stor en egenkapital, lønnen er også okay. Vi har jo alle mulighed for at stille
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op.

Peters svar;

Underskud har kredsbestyrelsen valgt i forhold til projektet og at bruge
yderligere 0,5 mio end tilskuddet fra forbundet, det tages at egenkapitalen

og yderligere går til flere afsatte aktiviteter. Vi synes at formuen er for stor

og derfor skrues der op på aktivitetsniveauet.

Lønninger, de er fastsat af kongressen. Kredsformand og faglige sekretærers

lønninger sammenlignes med forstandergruppen.

Konsulenternes lønninger er styret af overenskomst og det samme gælder

for HK’ere. Vores har kompetencer til at tage et ansvar og forhandle på

Socialpædagogernes vegne.

Finns svar;

Generalforsamlingen sidste år pålagde os at bruge af formuen, da vi ikke skal
være en sparekasse. Dejligt med spørgsmål til budgettet.

Lønningerne som vist er også den samlede udgift tor arbejdsgiver bl.a.

feriepenge, barsel, sygdom m.m.

Forslag fra salen om brug af penge til behandling af medlemmerne,

opfordres til at stille det som forslag til næste generalforsamling.

Pia Grabe;

Senior- og kompetencepulje er det penge til seniorsektionen — svar nej, det

er udgifter tor arbejdsgiver pålagt af staten.

En stemte ikke, ellers godkendt.

8. Valg

Ingen valgene sagde Peter Kristensen tak til Finn Nielsen for hans

mangeå rige indsats.

8.1. Kredsformand
Peter Kristensen valgt uden modkandidater.

8.2. Hovedbestyrelsesmedlemmer
Henrik Flyvbjerg, Peter Kristensen, Hanne Batsberg og Rene Zimmer valgt

uden modkandidater.

8.3. Faglige sekretærer
Der skal vælges i alt 3 faglige sekretærer, 5 kandiderede:

Anna-Birthe Lang Andersen

Charlotte Enevoldsen

Henrik Flyvbjerg

Kathja Ryom
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Rene Zimmer

Følgende blev valgt:

Charlotte Enevoldsen

Kathja Ryom

Rene Zimmer

8.4. Kasserer
3 kandiderede, men 2 trak sig inden valgt.

Rene Zimmer blev valgt uden modkandidater.

8.5. øvrige kredsbestyrelsesmedlemmer
Der skal vælges i alt 9 øvrige bestyrelsesmedlemmer, 11 kandiderede:

Heine Andersen

Mette Hansen Brønner

Kenneth Christensen

Per Bleiken Hansen

Maria Jeanet Hæstrup

Hans Jacobsen

Jacob Riisgaard Jensen

Arne Finn Nielsen

Karen Marie Juhl Nielsen

Thor Petersen

Lars øberg

Følgende blev valgt:

Heine Andersen

Mette Hansen BrØnner

Per Bleiken Hansen

Maria Jeanet Hæstrup

Hans Jacobsen

Arne Finn Nielsen

Karen Marie Juhl Nielsen

Thor Petersen

Lars Øberg

8.6. Kongresdelegerede og suppleanter for disse
Der skal i alt vælges 11 delegerede + suppleanter. Stemmetallene er

afgørende for valg.

Suppleanter er valgt ud fra mindste antal stemmer.

Følgende kandiderede:

Nanna Andersen Egidiussen

Else Overbye

Gitte Sand
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Gitte Guldsing

Susanne Smith

Kenneth Bach Christensen

Julie Kildahl

Ellen Rasmussen

Astrid Kristensen

Helle Møland Mortensen

Jette Hansen

Allan Kristiansen

Christian Skovsted

Malene Falck

Følgende blev valgt:

Nanna Andersen Egidiussen

Else Overbye

Gitte Guldsing

Susanne Smith

Kenneth Bach Christensen

Ellen Rasmussen

Astrid Kristensen

Helle Møland Mortensen

Allan Kristiansen

Christian Skovsted

Gitte Sand (1. suppleant)

Jette Hansen (2. suppleant)

Julie Kildahl (3. Suppleant)

Malene Falck (4. suppleant)

8.7. Kritisk revisor og suppleant for denne
Helle Møland Mortensen valgt som kritisk revisor uden modkandidater.

Annette Hougaard valgt som suppleant uden modkandidater.

9. Afslutnïng
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Bilag omdelt på
mødet:

Jørgen orpe Kann
Dirigent

Dirigent/er: Jørgen Torpe Kann

Referent: Helle Struve Møll

Bilag til mødet:
Generalforsamlingsbladet 2017

• Forslag til forretningsorden
• Stemmesedler

Peter Kristensen
Kredsformand


