ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I kreds Bornholm
Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 17.00
Indskrivning fra kl 16.45

VI ER TÆT PÅ DIG OG DIN HVERDAG

Kære medlem
Du sidder nu med Socialpædagogerne Bornholms beretning, indeholdende
forslag til det fremtidige arbejde, samt regnskab 2017 og budgetforslag 2019.
Opbakningen til kredsens generalforsamling har altid været stor. Sidste år kom
84 medlemmer. Det er vi stolte af og håber, at medlemmerne i år også vil møde
talstærkt op. Vi har en nødplan, hvis vi ikke kan være i lokalerne i Storegade, så
det skal ikke afholde jer for at tilmelde jer!
Som i de senere år er materialet forsøgt fokuseret på det mest aktuelle.
Sammenholdt med den mundtlige beretning ligger vi op til en
generalforsamling med en god debat.
Til årets generalforsamling får vi besøg af forbundsformand Benny Andersen.
Desuden vil der være oplæg fra LykkeLiga. Martin Byder, som er initiativtager
her på Bornholm – og socialpædagog, vil fortælle mere om holdet.
Socialpædagogerne Bornholm er sponsor på det lokale LykkeLiga hold.
Vi glæder os til at se dig og rigtig mange andre medlemmer af
Socialpædagogerne Bornholm torsdag den 4. oktober 2018 kl. 17 i lokalerne,
Storegade 38
Med venlig hilsen
Bestyrelsen,
Socialpædagogerne Bornholm

Tilmelding
Spisning fra kl. 19.30. Dagens ret, vin og vand. Der serveres frugt, the og kaffe
under generalforsamlingen.
Af hensyn til det praktiske vil vi gerne have tilmelding, uanset om du deltager i
spisningen. Tilmelding foregår enten til din tillidsrepræsentant eller til
kredskontoret senest d. 2. oktober på 7248 6650 eller bornholm@sl.dk

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere og referent
4. Formanden har ordet
5. Kredsens regnskab
6. Indkomne forslag
7. Fremtidigt arbejde
8. Kredsens budget 2019
9. Eventuelt. Benny får ordet
Forslag til forretningsorden
1. Kun medlemmer af Socialpædagogerne Bornholm har stemmeret.
2. De under punkt 1 omtalte, og de af bestyrelsen indbudte gæster har taleret.
3. Dagsordenens punkter behandles i den angivne rækkefølge.
4. Punkter som ikke er anført på dagsordenen, kan ikke behandles på generalforsamlingen.
5. Indtegning af talere kan først begynde, når forhandlingerne om det pågældende punkt er begyndt.
6. Ingen kan tage ordet uden dirigentens samtykke. Ordet gives i den rækkefølge talerne har
indtegnet sig. Dirigenten kan bryde rækkefølgen, for at give en taler ordet for en kort bemærkning af
oplysende eller korrigerende art.(højst 1 min.)
7. Forlanges ordet til forretningsorden, skal det oplyses til hvilket punkt.
8. Medlemmer af Socialpædagogerne Bornholm eller dirigenten kan foreslå indskrænkning af
taletiden eller afslutning af punkter med de indtegnede talere. Et sådant forslag skal straks sættes
under afstemning.
9. Dirigenten kan fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det emne der bliver debatteret.
10. Afstemning afgøres ved simpelt flertal. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.
11. Såfremt 1/5 af de fremmødte ønsker skriftlig afstemning, skal dette følges.
12. Valg til enkeltposter kræver absolut flertal. Ved øvrige valg er de kandidater der opnår flest
stemmer valgt.
13. Det skriftlige referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten og referenten.
14. Opstår der tvivlsspørgsmål i forhold til denne forretningsorden, afgøres dette af
generalforsamlingen.
15. Eventuelt forslag om ny dirigent sættes straks under afstemning. Afstemningen ledes af
formanden.

Bestyrelsens arbejde
Ny bestyrelse – nye folk
D. 12. oktober 2017 blev der afholdt generalforsamling på Snorrebakken, hvor i
alt 84 medlemmer (23%) af alle medlemmer mødte op og satte dermed rekord
i fremmødte på Bornholm.
Her blev der valgt ny Formand og Bestyrelse, som i november 2017 afholdt et
lokalt bestyrelsesseminar, hvor kimen for bestyrelsens arbejde blev grundlagt:
”Vi er tæt på dig og din hverdag”.
I midt januar 2018 blev der afholdt en bestyrelseskonference, hvor bestyrelsen
udfærdigede en lokal folder som i hovedoverskrifter satte spot på særlige
fokuspunkter for 2018:






Arbejdspladsbesøg
Synlighed
Medlemsaktiviteter – herunder Folkemødet
Overenskomst, lokal løn og arbejdsmiljø
Integration af Faglige Selskaber

Synlighed – arbejdspladsbesøg
Det har fra start og gennem hele året været bestyrelsens intention, at være tæt
på medlemmerne og det der rør sig på de socialpædagogiske arbejdspladser på
Bornholm. Således har bestyrelsen indtil videre besøgt 5 arbejdspladser, hvilket
har været en stor succes, og har resulteret i et lille skriv som ligger på vores
hjemmeside.
Kongrestemaet 2018 er et nyt projekt ”Socialpædagogerne i fremtiden”.
Projektet hedder ”Vi er Socialpædagogerne” og er et medlemsprojekt, hvor
hoved essensen er at komme endnu tættere på medlemmerne. Vi er
socialpædagogerne ligger meget i tråd med den måde som den nye bestyrelse
arbejder på, og vi glæder os til i endnu højere grad at være en del af det store
fællesskab og samtidig arbejde for at løfte og udbygge det lokale fællesskab.
Synlighed – Storegade 38
Vores nabo – BUPL – valgte jo i efteråret 2017 at forlade kontorfællesskabet. Vi
har brugt lidt kræfter på at få en anden lejer, hvilket ikke har været muligt.
Derfor besluttede bestyrelsen, at huset skal åbnes op for medlemmer og
arbejdspladser inden for det socialpædagogiske område. Når man byder gæster
ind, skal der naturligvis ryddes op! Oprydning blev også iværksat i forbindelse
med Persondataloven. Udover oprydning, blev der også frisket op med maling.
Vi fik et medlem til at komme og lave 2 kunstværker. Vi er utrolig glade for

disse billeder. Desuden har medlemmet også lavet
kort, som vi giver til vores medlemmer. Et andet
medlem, har ved siden af sit socialpædagogiske
arbejde også et firma, hvor han producerer kaffe. Vi får
nu leveret kaffe af dette firma.
I mange år har medlemmer modtaget en gave, når de fylder rundt fra 50 år.
Desuden giver vi en buket blomster ved længerevarende sygdom. Vi får mange
meldinger på, at medlemmer sætter pris på dette.
Vi skal gøre det mere synligt for medlemmer, at det er muligt at låne
mødelokalerne til forskellige ting fx personalemøder, møder i CenterMED.
Medlemmerne
Året har budt man mange forskelligartede opgaver. Rådgivning og vejledning af
medlemmer. Vi ser en stigning i medlemmer, der oplever, at de ikke kan klare
arbejdsopgaverne længere. Derfor har vi også valgt, at vi på næste TRIO møde i
blandt andet skal have fokus på psykisk nedslidning og mental træthed for de
ansatte.
Både lokalt og centralt i forbundet er der fokus på antallet af medlemmer.
Bestyrelsen behandler på hvert møde, hvordan medlemstallet udvikler sig.
Medlemmerne kommer ikke af sig selv. De skal kunne se en værdi i
medlemsskabet af Socialpædagogerne Bornholm. Synlighed er vigtig og
væsentligt. Der skal siges goddag til nye kollegaer på arbejdspladsen.
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Overenskomst 2018 blev noget helt særligt. Dels skrev vi os ind i historien, men
også lokalt fik vi sat synlige fodaftryk. Socialpædagogernes hovedkrav var fra
start til slut en fremgang i reallønnen, parallelt med lønudviklingen på det
private område.

Forhandlingsfællesskabets konfliktudløsende hovedkrav var en forbedring af
reallønnen og en reguleringsordning uden det udskældte privatlønsværn.
D. 26. februar brød forhandlingerne sammen i KL, og forhandlingsfællesskabet
vedtog d. 2. marts, at der skulle udtages 10% - 15% medlemmer fra hver kreds
til strejke. Dette betød at vi lokalt skulle udtage ca. 30 medlemmer, og vi valgte
3 arbejdspladser, som dels havde en god repræsentation af medlemmer, og
som samtidig repræsenterede 3 fagområder: udsatte unge, socialpsykiatrien og
handicapområdet.
D. 12. marts 2018 responderede KL og Regionerne i form af massive lockout
varsler, hvor konsekvensen var at flere hundrede tusinde på det offentlige
arbejdsmarked skulle lockoutes fra d. 10. april 2018.
I marts måned havnede Socialpædagogerne i Forligsinstitutionen, og herefter
begyndte det lange seje træk, hvor der heldigvis under hele forløbet var bred
opbakning til forhandlerne i Forligsinstitutionen. Ønsket var en forhandlet
løsning, men Socialpædagogerne var parate til at gå i konflikt, hvis der ikke
kunne opnås enighed om en reallønsfremgang. Fællesskabets pres og
befolkningens opbakning virkede dog til sidst.
D. 25. april indgik LO gruppen sammen med Dansk Socialrådgiverforening
gennembrudsforlig, og umiddelbart efter fulgte de øvrige trop. Det samlede
resultat blev en ramme på 8,1% som bl.a. indeholdt:






reallønsforbedringer
en reguleringsordning uden privatlønsværn
ligeløns- og lavtlønspulje
betryggelse af spisepausen
samt en forhindring af besparelser på seniorområdet

På Bornholm samarbejdede vi tæt med alle tillidsfolkene, TRIO´en og især de 3
tillidsfolk og medlemmerne fra de berørte arbejdspladser. Centralt blev der
oprettet forskellige kommunikations kanaler, og lokalt udvidede vi vores
telefontid, besøgte arbejdspladser, informerede om alt hvad der rørte sig og
arrangerede pop op events og demonstrationer både, hvor Socialpædagogerne
Bornholm tog teten og i samarbejde med de andre faglige organisationer.
Socialpædagogerne Bornholm var også synlige i den
lokale debat dels via pressemeddelelser, artikler og
læserbreve i Bornholms Tidende, men vi var også
aktive i flere lokale TV2 nyheder. Vi fik derigennem sat

fokus på både vores fag, men også rimeligheden i at alle Socialpædagoger
anerkendes for deres indsats.
Herefter blev urafstemningen sat i gang, og det blev et klart JA, hvor Bornholm
igen satte rekord i højeste stemmeprocent på 61,4 % og den største jatilkendegivelse på hele 97.8 %. Et flot resultat vi
godt kan være stolte af. Tak for den store
opbakning.
Efter indgåelse af Overenskomst synes vi, at det
var passende at få lidt andet at snakke om. Vi
valgte at afholde et ekstra TRIO møde af 3 timers
varighed. Vi hyrede en lokal facilitator, som
skulle fortælle om arbejdsglæde og gejst på
arbejdspladsen. Oplægget var givende og
informativt. Smil på læben fik vi også da der blev
budt op til dans. Og flere fik sved på panden.

Og aktiviteter var synlige, også i avisen

Et godt arbejdsmiljø TR, AMR, TRIO
Repræsentanterne på arbejdspladsen er bindeledet til fagforeningen. Vi husker
at sige, at TR og AMR er Socialpædagogerne ude på arbejdspladsen. I kredsen
har vi 13 tillidsrepræsentanter og 10 arbejdsmiljørepræsentanter.
De lokale tillidsvalget spiller en central rolle som repræsentanter og aktører i
arbejdet med at sikre gode løn- og ansættelsesforhold og et godt arbejdsmiljø.
Den faglige og fagpolitiske dagsorden skal fastholdes og diskuteres ude på
arbejdspladserne og kredsens tillidsvalgte er en afgørende sammenhængskraft
mellem arbejdsplads og kredskontoret.
Emner på møderne i foråret havde naturligvis overenskomst 2018 som
overskrift. Der blev også indkaldt til flere møder end som der plejer at blive
afholdt, og så har de fleste møder været for både TR og AMR. Andre emner er;
lokal løndannelse, organisering og arbejdet i MED, stress og nedslidning.
Siden 2016 har Socialpædagogerne Bornholm afholdt møde for TRIO som en
årlig tilbagevendende begivenhed. Arbejdet med at skabe trygge
arbejdsbetingelser og høj socialpædagogisk faglighed fortsætter.
TRIO mødet afholdes i efteråret. I 2017 blev der ikke afholdt
noget møde, grundet formandsskiftet. Derfor blev dette
afholdt i foråret 2018. Overskriften var mentalisering i
organisationen.
Fremmødet til dagen var god og har fået gode tilbagemeldinger. Flere
arbejdspladser arbejder med mentalisering. Socialpædagogerne Bornholm har
givet bogen, som oplægsholderne har udarbejdet, til de socialpædagogiske
arbejdspladser.
Lederne
I starten af året har Formanden været rundt og besøge samtlige Ledere, som er
medlem hos Socialpædagogerne Bornholm. Ledersektionen har afholdt fagligt
netværksmøde og har især fokus på kompleksitet i opgaven, faglige
udfordringer, dokumentations krav og fokus på lokal lederløn. I november skal
en større gruppe af Lederne til Lederlandskonference i København.
Seniorerne
Sektionen består af 48 medlemmer. Der afholdes et årsmøde i marts, hvor
bestyrelsen vælges. På det første møde planlægges det næste års aktiviteter.
I løbet af dette år har seniorerne haft disse aktiviteter;

-

Julefrokost
Årsmøde, hvor medlem fortalte om kunstens betydning for det gode liv
Besøg på Dagcentret/Skovlyst
Besøg på Plantagen
Deltagelse i det landsdækkende årstræf

Familieplejerne
Hos Familieplejerne på Bornholm har der især været fokus på
vederlagsforhandlinger, faglig sparing, forsikringssager og
samarbejdsudfordringer. I september blev der afholdt faglig netværksmøde på
kredskontoret, hvor forbundsnæstformanden var inviteret til at komme og
fortælle om overenskomstforhandlingerne for familieplejerne. Der arbejdes
hårdt på at lande en aftale. Dels med udgangspunkt i en bedre og mere stabil
løn model – hvor lønnen følger opgaven. Samtidig er der stor fokus på
familieplejernes adgang til uddannelse og supervision.
På den årlige Landslederkonference for familieplejerne deltog 3 familieplejere
fra Bornholm.
Praktikvejlederne
Sammen med BUPL har Socialpædagogerne Bornholm holdt fagligt
netværksmøde for praktikvejledere, hvor fokus især har været på den nye
pædagoguddannelse og betydningen af den nye linjeretning, hvor kun en
tredje del kan specialisere sig indenfor det socialpædagogiske felt.
Socialpædagogerne Bornholm har i 2018 oplevet begyndende rekrutterings
udfordringer indenfor handicapområdet. Vi samarbejder både med UCC,
dimittendteamet og arbejdspladserne. Vi har en proces i gang som under
overskriften ”handicap er kernevelfærd” skal være med til at sætte
kernefagligheden i centrum.
Der er i 2018 indgået en lokal lønaftale for praktikvejledere sammen med FOA
og DS på Psykiatri og handicapområdet. Der arbejdes på at lave en tilsvarende
aftale i de andre centre.
Faglige selskaber
Socialpædagogerne har seks faglige selskaber, som er;
 Fagligt Selskab – om mennesker med sindslidelser
 Fagligt Selskab – om udsatte børn og unge
 Fagligt Selskab – om marginaliserede og mennesker med
rusmiddelproblematikker

 Fagligt Selskab – om uddannelse, beskæftigelse og aktivitetstilbud
 Fagligt Selskab – om mennesker med fysiske og psykiske
funktionsnedsættelser i boenheder
 Fagligt Selskab – om mennesker med kognitive og kommunikative
funktionsnedsættelse
Det har været og er fortsat en stor opgave at få de Faglige Selskaber til at blive
en integreret del af medlemmernes bevidsthed.
Udover at skulle udpege en tovholder til hvert Fagligt Selskab besluttede
bestyrelsen, at det var vigtigt at have en tæt kontakt mellem de forskellige
tovholdere og bestyrelsen, og valgte derfor at udpege en koordinator.
Gruppen af tovholdere var igangsættere til at afholde et åbent hus
arrangement, som vi holdt midt i september under overskriften Faglig
Fredagsbar.
Et af målene for dette arrangement var blandt andet at udbrede Faglige
Selskaber. Eftermiddagen var krydret med talere af Folketingsmedlem Lea
Wermelin, der vil komme ind på Ligestilling og Socialpolitik, og
Uddannelsesleder på UCC Bornholm,
Andreas Grossbøll, der snakkede om
Socialpædagogik, Udsatte og Uddannelse.
Vi har fået mange tilbage meldinger på,
at det var et godt og givende
arrangement, som tåler sin gentagelse.
Det private område
Vi har oplevet en general stigning af medlemssager på socialpædagogiske
arbejdspladser som ikke har tegnet overenskomst. Der er medlemmer som
kommer i klemme både ift. arbejdstidsregler, løn og brud på
arbejdsmiljølovgivningen.
Socialpædagogerne Bornholm taler ind i problematikkerne både i LO- og
kommune regi, og benytter samtidig enhver anledning til at belyse og
skematisere fordelene ved at være en aktiv del af det faglige fællesskab! (Vi er i
øjeblikket i gang med dialog omkring indgåelse af overenskomst på nogle
arbejdspladser. Det er tidskrævende, men vi er håbefulde.
De medlemsrettede aktiviteter
I perioden fra sidste generalforsamling har bestyrelsen igen været fokuseret på,
at tilbyde aktiviteter, som har særlig betydning for vores medlemmer. Dog må
vi konstatere, at foråret har været præget af, det meget arbejdet, som

Overenskomstforhandlinger har afstedkommet. Der er blevet afholdt rigtig
mange møder og aktiviteter ifm. overenskomstforhandlingerne, og vi forestiller
os, at det er baggrunden for, at vi valgte at aflyse 2 af de planlagte
medlemsmøder, grundet for få tilmeldte.
Nedenstående aktiviteter er udbudt til medlemmer
- Samarbejde med pårørende
- Grænselandet mellem sårbarhed og robusthed
- Foredrag med psykolog Dorthe Birkmose
Desuden valgte bestyrelsen at Folkemødet 2018 skulle have et lokalt aftryk. Der
blev inviteret til Socialt fagligt frirum – i den frie natur. Der blev budt på
lakridser, bolsjer, sandwich og drikke. Ca. 80 medlemmer tog imod vores tilbud,
og det er vores indtryk, at denne aktivitet satte kredsen i scene. Bestyrelsen
besluttede, at de tillidsvalgte, der havde lyst, kunne blive frikøbt og deltage
aktivt i Folkemødet. Der blev netværket og diskuteret på tværs af kredsene, og
vi tog også del i alle de Socialpædagogiske aktiviteter, som forbundet havde
arrangeret.

LO Bornholm indbød til debat i Folkets Hus om det psykiske arbejdsmiljø og
formanden for Socialpædagogerne Bornholm deltog som paneldeltager i denne
interessante og aktuelle debat.
LO Bornholm, Det Lokale Forhandlingsfællesskab og HovedMED
2018 blev også året hvor LO og FTF på ekstraordinære kongresser endeligt
sagde JA til en fusion – en hovedorganisation for 1½ mill. Lønmodtagere med
virkning fra 1. januar 2018.

På Bornholm blev der valgt ny lokal LO formand, og samarbejdet mellem FTF og
LO har allerede resulteret i fælles arrangementer om bl.a. BRK´s budget 2019
og medlemsmøder.
Forhandlingsfællesskabet på Bornholm arbejder især med at få sat MEDsystemet og medarbejder indflydelse på dagsorden. Et springende punkt er
især høringsret og medindflydelse ved større organisatoriske ændringer i
kommunen og pt. en samling af arbejdspladser på færre matrikler. Der er
indsendt fælles høringssvar vedr. budget 2019, og der har været afholdt møde
med borgmester og kommunaldirektør.
Der er også indledt en proces med direktionen i kommunen og de faglige
organisationer vedr. forhandlinger om en ny vilkårsaftale for tillidsvalgte:
arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og vilkår for
repræsentantskab i CenterMed og HovedMed.
Der er en general lokal velvilje til at samarbejde på tværs af de faglige
organisationer. Vi håber, at vi i 2019 kan få realiseret en fælles stærk
organisation af både LO og FTF folk, så vi i fremtiden har flere muskler til at
søge indflydelse på alle de områder som vi har til fælles – besparelser og
budget i Regionskommunen, ordnede forhold på arbejdspladsen, fokus på
arbejdsmiljø, kompetenceudvikling, pension, ligestilling, A-kasse forhold mv.

Fremtidigt arbejde 2019 for Socialpædagogerne
Bornholm
Følgende er bestyrelsens forslag til det fremtidige arbejde for 2019. Bestyrelsen
vil i 2019 arbejde videre med og udvikle ”vi er tæt på dig og din hverdag”. Vi
skal være klar med lokale aktiviteter og indsatsområder i takt med de lokale
udfordringer.
Netværkene
- Praktikvejlederne
- Arbejdsmiljøsrepræsentanterne
- Tillidsrepræsentanterne
- Familieplejerne
Kredsen skal sørge for servicering og sammenhold i netværkene med henblik
på at få bedst mulig indflydelse på udviklingen af pædagoguddannelsen,
arbejdsmiljøet, personalepolitikken/arbejdspladsforholdene,
medlemsorganiseringen og den faglige udvikling.
Sektionerne
- Seniorerne
- Ledersektionen
Kredsen skal sørge for at servicere sektionerne med det formål, at de kan
arbejde målrettet på at skabe sammenhold og få indflydelse på deres specifikke
interesseområder. I den kommende periode arbejder seniorsektionen fortsat
på at lave arrangementer af kulturel karakter, deltager i LO faglige seniorers
arbejde og i årstræffet for SL seniorer. Ledersektionen vil fortsat have fokus på
løn, faglig ledelse, lederuddannelsen, velfærdsdebatten, de sociale opgaver,
arbejdsmiljø og lederplatformen i Socialpædagogerne.
Faglige selskaber
Det igangværende arbejde i kredsen skal udvikles i takt med de lokale
muligheder, der udvikler sig. Integration af de Faglige Selskaber ift.
arbejdspladserne, de tillidsvalgte og bestyrelsen. Bestyrelsen tænker, at den
lokale koordinator er en vigtig brik i dette arbejde.
MED organisationen
Kredsen vil sørge for at bakke Socialpædagogiske repræsentanter i MED udvalg
op i deres arbejde med at få indflydelse på og være med til at udvikle lokale

såvel som kommunale forhold. Der arbejdes specifikt på
medindflydelsesfunktion og vilkårene herfor, samt kvalificering af
medarbejderrepræsentanterne til at kunne indgå i MED udvalgene.
Vi er Socialpædagogerne
Temaet for kongres 2018 ”Vi er Socialpædagogerne” skal implementeres i det
lokale arbejde. Vi skal inddrage og involvere medlemmerne og fortsat udvikle
Socialpædagogerne Bornholm.
Samarbejdet med andre organisationer
- Det Lokale Forhandlingsfællesskab
- LO/FTF
- FOA og BUPL
Kredsen vil deltage i tæt samarbejde omkring aktuelle og udviklingsmæssige
forhold vedrørende den offentlige service, personalepolitikken i kommunen,
arbejdsmarkeds- og erhvervspolitik for i fællesskab at øve størst mulig
indflydelse. Lave medlemsarrangementer på tværs af organisationerne.
Arbejdsmiljø
Kredsen vil gerne udfolde arbejdsmiljøstrategien med udgangspunkt i
handlingsplanen, herunder et øget fokus på understøttelse af TRIO
samarbejdet på arbejdspladserne.

Budget 2017, regnskab 2017 og budget 2019
Budget
2017

Regnskab
2017

Budget forslag 2019

Indtægter og tilskud
Grundtilskud
Akutfond
Renter
Socialpædagogerne i fremtiden
Indtægter i alt

1.689.000

1.688.000

1.760.000

76.000

77.200

78.000

1.500

1.400

1.500

100.000

100.000

-

1.866.500

1.866.600

1.839.500

Udgifter
Arbejdsmarked og lønforhold, kørsel mv.
TR incl. centerMED/HovedMED

2.000

3.302 4.0004.000444415.000

113.000

46.976

96.500

4.000

8.930

49.500

Fag og uddannelse

26.000

6.378

26.000

Medlemsmøder lokalt

40.000

53.580

50.000

AMR/TRIO

Faglige selskaber
Fagligt område i alt

30.000
185.000

119.166

267.000

9.000

14.473

15.000

Kredsbestyrelse og politisk ledelse

26.000

54.773

40.000

Leder- og seniorsektion

21.000

22.341

30.000

Organisatorisk, LO sektion Bornholm

19.000

20.423

19.000

8.500

10.039

9.000

168.720

16.216

Generalforsamling og kongres

Repræsentation og tilskud
Møder (incl. faglige selskaber og folkemøde)
Folkemøde

30.000

Organisatorisk område i alt

252.220

138.265

143.000

Husleje og kontordrift

183.000

196.155

186.000

1.327.500

1.375.249

1.405.000

0

21.682

0

Lønninger mv. i alt

1.327.500

1.396.931

1.405.000

Udgifter i alt

1.947.720

1.850.517

2.001.000

-81.220

+16.083

-161.500

Overført primo

Budget
2017
661.078

Regnskab
2017
661.078

Årets resultat

-81.220

+16.083

Akkumuleret overførsel ultimo

579.858

677.161

Lønninger
Regulering ferieforpligtigelse

Årets resultat

Status

Kredsens repræsentanter
Repræsentation lokalt på Bornholm
Hoved MED Udvalg b-side

KFO, de kommunalt ansattes
samarbejdsforum på Bornholm
LO Bornholms bestyrelse

TR; Phillip Nielsen (Klintebo), suppl. Jesper Klindt (Psykiatri
område Vest). AMR; Suppl. Annette Andersen (Vennepunktet),
Conny Bøgh Møller (Familiebehandlerne)
Bitten Sohn Thomsen

RAR Bornholm

Bitten Sohn Thomsen, suppl. Roar Green (Det Gule Team).
Michael Tysk-Andersen (Børne- og Familiehuset)
Michael Tysk-Andersen (Børne- og Familiehuset)

Lokalt udvalg for pensionister og
efterlønsmodtagere

Lola Olsen, Birgit Gøtke, Axel Jørgensen, Agnete Bøtter-Jensen,
Erik Mogensen og suppl. Niels Jørgensen

Repræsentation centralt
Arbejdspladsudvalget

Dorthe Juul-Pedersen (Børne- og familiehuset)

Overenskomstudvalget

Bitten Sohn Thomsen

Udvalget for uddannelse og
Socialpædagogik
Økonomiudvalget

Conny Bøgh Møller (Familiebehandlerne)

Landslederudvalget (SL)

Henrik Salinas (Børne- og Familiehuset)

Etisk udvalg (SL)

Niels Thuesen (Klintebo)

Faglig Selskab – om mennesker
med sindslidelser
Fagligt Selskab – om udsatte børn
og unge
Fagligt Selskab – om mennesker
med psykiske og fysiske
funktionsnedsættelser i
boenheder
Fagligt Selskab – om
marginaliserede og mennesker
med rusmiddelproblematikker
Fagligt Selskab – om uddannelse,
beskæftigelse og aktivitetstilbud
Fagligt Selskab – om mennesker
med kognitive og kommunikative
funktionsnedsættelser
Landsudvalget for familieplejere

Jesper Klindt (Psykiatri og Handicap Område Vest)

Kritisk revisor og suppleant
(vælges på generalforsamlingen)
Kongresdelegation (vælges på
generalforsamlingen)
Hovedbestyrelsen i Faglige
Seniorer
Forbundsudvalget i Faglige
Seniorer
Faglige Seniorer Bornholm

Bertil Ekstrøm (Psykiatri område Øst) og Jens Westh

Dorthe Juul-Pedersen (Børne- og Familiehuset)

Mathilde Nielsen (Familiebehandlerne)
Vakant

Ingrid Funch Jørgensen (Kvindekrisecenter Bornholm)

Søren Vaupell Christensen (Sandemandsgården)
Vakant

Vibeke Orheim Jensen

Bestyrelsen
Agnethe Bøtter-Jensen (suppleant)
Agnethe Bøtter-Jensen
Agnethe Bøtter-Jensen (kasserer)

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter (pr. 1. september 2018)
Arbejdsplads

TR

AMR

Løvstikken

Susanne Kjær

Conny Østerø

Børne- og familiehuset

Martin Dehn

Dorthe Juul-Pedersen

Familiebehandlerne

Claus Lorenzen

Conny Bøgh Møller

Det gule Team

Roar Green

Ungehuset

Flemming Bærnthsen

Pia Mejlvang

Klintebo – Strøby og Skovlyst

Philip Nielsen

Gartnerparken

Helle Smidemann

Bitten Thomsen
Lisbeth Zacho
Heidi Jespersen

Vennepunktet

Helle Rottbøll

Annette Andersen

Socialpsykiatrien område Vest

Jesper Klindt

Socialpsykiatrien område Øst

Bertil Ekstrøm

Stenbanen

Beo Kjeldsen

Center for Børn og Familie

Center for Psykiatri og Handicap

Nexøhuset
Kommandanthøjen
Center for Erhverv, Uddannelse
og Beskæftigelse
Ressource- og
kompetenceafklaring

Søs Andersen

Kirsten Funch
Freya Hornshøj

Dorthe Rolsted-Jensen

