GENERALFORSAMLING 2017

HK PRIVAT ØSTJYLLAND

NÅR JEG SER
ET RØDT FLAG SMÆLDE
1. Når jeg ser et rødt flag smælde
på en blank og vårfrisk dag,
kan jeg høre det sælsomt fortælle
om min verden, mit folk og min sag.
Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen,
mens det kogler af kraft i mit mod,
thi det flag, der nu smældende når himlen,
er jo rødt som mit brusende blod

3. Jeg har anet slægters striden
imod fremtids fjerne mål.
Jeg har set trælletoget i tiden
blive mænd bag ved kampfanens bål.
Jeg har set den i blafrende storme,jeg har elsket dens flammer i strid,
og bag den så jeg arbejdshænder forme
verden om til en lysere tid.

2. Jeg har set min fader ranke
ryggen op i flagets brus.
Jeg har lyttet og hørt hjertet banke
i dets stolte, befriende sus.
Jeg har elsket dets farve fra lille,
da min mor tog mig op på sit skød
og fortalte mig manende og stille
om en fane så knitrende rød.

4. Det er sliddets slægters fane
over fronten vid og bred.
Den skal ungdommen ildne og mane,
den skal knuse hvert grænsernes led.
Den var forrest i fredelig færden,
den var forrest i stormklokkens klemt
den er fanen, der favner hele verden i dens folder er fremtiden gemt.
Tekst af Oskar Hansen

DEN BEDSTE ELEVTID. Konference
for elever og oplæringsansvarlige i HK
Privat og HK Handel Østjylland

PROGRAM
GENERALFORSAMLING I HK PRIVAT ØSTJYLLAND DEN 14. MARTS 2017 KL. 17.30 – 22.00
Kl. 17.30

Velkomst og middag starter

Kl. 18.15

Annoncering af start på GF kl. 18:30 v/Formanden

Kl. 18.30 Generalforsamlingen starter
Kl. 18.45 Formandens beretning
Kl. 19.15 Oplæg v. Morten Andersen og Morten Amtoft
Kl. 19.25 Oplæg v. Marianne Vind
Kl. 19.30 Debat
Kl. 20.00 PAUSE
Kl. 20.15 Generalforsamlingen genoptages
Kl. 21.00 Forventet sluttidspunkt for generalforsamlingen
Kl. 21.15

Valg af branchesektionsdelegerede

Kl. 22.00 Tak for i dag
Se filmen om kompetenceudvikling i staten på HK Østjyllands Youtube kanal

Se formandens blogindlæg
og andre gode videoer på
HK Østjyllands Youtube
kanal.

GENERALFORSAMLING
TIRSDAG DEN 14. MARTS 2017

HK ØSTJYLLAND, SØDALSPARKEN 22, BRABRAND
DAGSORDEN
1.		 Godkendelse af forretningsorden
2.		 Valg af dirigent
3.		 Valg af stemmeudvalg
4.		 Beretning
5.

Forslag
a. Indkomne forslag
b.		 Forslag til HK Danmarks kongres 2017
c.		 Forslag til HK-A’s delegeretmøde 2017

6.		 Valg
		a.		 Bestyrelsesmedlemmer
		b.		 Suppleant til bestyrelsen
		c.		 Forbundssektorbestyrelses 2. suppleant
		d.		 Delegerede til HK Danmarks kongres 2017
		e. Suppleanter til HK Danmarks kongres 2017
		f.		 Delegerede til HK-A’s delegeretmøde 2017
		g.		 Suppleanter til HK-A’s delegeretmøde 2017
7.		 Eventuelt
Tak for i dag.
Efter generalforsamlingen er der for de interesserede valg af delegerede til følgende branchesektionsdelegeretmøder:
/		 ITMK – 12 delegerede
/		 Sundhed & Velvære – 10 delegerede
/		 HK Luftfart – 1 delegeret
/		 Transport & Turisme – 7 delegerede

Uddannelsesdag hos ARLA

FORRETNINGSORDEN
FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN
§ 1.		 Alle fremmødte afkrydses ved indgangen.
§ 2.		 Til at lede generalforsamlingens forhandlinger vælges der 1 dirigent
§ 3.

Dirigenten oplyser det registrerede antal generalforsamlingsdeltagere, som har stemmeret og til hvilke valg.

§ 4.		 Der vælges et stemmeudvalg på 5 personer. Stemmeudvalget vælger selv sin formand.
§ 5.		 Dagsordenens punkter optages til forhandling i den rækkefølge, dagsordenen angiver.
§ 6.		 Ved fremsættelse af forslag til behandling på generalforsamlingen har forslagsstilleren ret til forud for andre
			 talere at motivere sit forslag.
§ 7.		 Ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten og være underskrevet med forslagsstillerens navn, for at
			 det kan bringes til afstemning.
§ 8.		 Medlemmer, der ønsker ordet, må begære dette skriftligt over for dirigenten.
§ 9.		 Dirigenten kan med flertallets samtykke indføre begrænset taletid.
§ 10. Alle anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de afgivne stemmer. Ved stemmelighed bortfalder
			forslaget.
			 Der skal foretages skriftlig afstemning, hvis dirigenten eller 25 af de fremmødte stemmeberettigede
			medlemmer forlanger det.
			 Dirigenten afgør, om et forslag er vedtaget/forkastet med bistand fra stemmeudvalget.
Bestyrelsen har bemyndigelse til at vælge yderligere delegerede og suppleanter til HK Danmarks kongres og
A-kassens delegeretmøde, såfremt generalforsamlingen ikke vælger det maksimalt mulige antal deltagere.
§ 11. Personvalg:
			 Der skal ved bestyrelsens sammensætning sikres en passende faglig og geografisk fordeling af bestyrelses			 posterne, således at de gamle områder: Silkeborg, Aarhus, Randers og Grenaa har fortrinsret til minimum et
			bestyrelsesmedlem.
			 Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning.
			 Stemmesedler til valg af formand, sektorbestyrelse og suppleanter optælles straks efter valget. Ved valg til
			 bestyrelse og suppleanter skal der stemmes på én over halvdelen af det antal, der skal vælges. Dette gælder
			 også ved valg af delegerede
§ 12. Denne forretningsorden er gældende, indtil andet er vedtaget af generalforsamlingen.

VISION FOR HK PRIVAT ØSTJYLLAND
HK PRIVAT ØSTJYLLAND SKAL GENNEM ORGANISERENDE MEDLEMSINDDRAGELSE VÆRE DEN FORETRUKNE FAGFORENING
PÅ ARBEJDSPLADSERNE INDEN FOR VORES OVERENSKOMSTOMRÅDE.
HØJT MEDLEMSTAL, LOYALE MEDLEMMER, LOKALT ENGAGEMENT OG GODE RELATIONER IMELLEM MEDLEMMER ER LIG
MED FAGLIG STYRKE
Vi skal servicere og organisere vores medlemmer inden for følgende hovedaktiviteter og indsatsområder:
1. Faglig kontakt og medlemsservice
2. Faglig og juridisk sagsbehandling
3. Organisering af arbejdspladser
4. Personlig rådgivning og vejledning
5. Faglige netværk
6. Aktivisme og kommunikation
7. Overenskomster
IGENNEM HOVEDAKTIVITETERNE SKAL VI STYRKE DE PERSONLIGE RELATIONER IMELLEM KOLLEGER OG TILLIDSVALGTE
OG TIL BÅDE MEDLEMMER OG POTENTIELLE MEDLEMMER.

Vores arbejde med relationer skal ses i
følgende fokusområder:

SERVICERENDE

ORGANISERENDE

PÅ VIRKSOMHEDEN

/ Tilgængelighed

Aktivere medlemmer med stærk
synlighed

/ Være tæt på
/ Oplyse
I ORGANISATIONEN

Rigtige og hurtige svar på henvendelser

Medbestemmelse og medinddragelse

VI SKAL ARBEJDE FOR FORANDRINGER OG SEJRE MED FØLGENDE FOKUS:
/

Gensidighed og relationen vægtes over “salget” (at overtale til medlemskab)

/

Organiseringsindsats på store og små arbejdspladser – både dem med og dem uden overenskomst

/

Vi er gode til at oplyse, lave tilbud, rådgive og give hjælp

/

Vi tager hensyn til brancher / virksomheden ned i det konkrete

/

Håndgribelig gevinst for medlemmerne i alt vores arbejde – alle skal vide, hvad de får for deres kontingent

/

Løft medlemmernes uddannelsesniveau

/

Vi løser arbejdsmiljøproblemerne kollektivt

/

Vi kender faget - og kan koble ledig med jobåbning

/

Højere organiseringsgrad - og de gule vælges fra

/

Vi har fundet svarene på de “store spørgsmål” - automatisering, det nye arbejdsmarked,pensionsalder, mv

/

Vi oplyser det omgivende samfund ved lokal aktivisme og levende debat på de sociale medier

/

Udgangspunktet for fagligt arbejde er at hjælpe hinanden til at hjælpe os selv – hjælpe medlemmerne til at tage ansvar selv.

MEDLEMMERNE BESTEMMER I HK
- BESTYRELSEN, TILLIDSVALGTE OG ANSATTE VISER VEJEN

DE FÆLLES UDFORDRINGER FOR VORES ARBEJDE ER:
/ Kollegerne har et travlt privatliv
/ Vi skal turde tale om, hvad et medlemskab af HK er værd
/ Vi skal øge kendskabet til den danske arbejdsmarkedsmodel
/ Kollegerne opfatter fagforeningen som en serviceorganisation
DE FÆLLES UDFORDRINGER I VORES ARBEJDE ER:

PÅ VIRKSOMHEDEN

I ORGANISATIONEN

SERVICERENDE

ORGANISERENDE

/ Hvordan bliver man en fagligt stærk
TR?

/ Udvikling af det faglige miljø trods
travlhed

/ Kolleger skal engageres i klubarbejde

/ Vi lærer af små skridt og sammen

/ Konkrete samtaler med kolleger om
værdien af medlemskab af HK

/ Fokus på fællesskab

/ Alle aktiviteter skal være fastholdende
eller tiltrækkende

/ Relationen til unge medlemmer skal
dannes på baggrund af deres egne
behov

/ Vi skal arbejde med relationen til
medlemmerne i alle arbejdsopgaver
/ Vores succeser og historier skal nå ud
til de mange

/

Vi skal arbejde for den gode relation til
kollegerne

/ Potentialet er hos de tillidsvalgte
/ Vi skal arbejde for relationen mellem
kollegerne og de tillidsvalgte

Vidensdag for tillidsvalgte i august

GENERALFORSAMLING
I HK ØSTJYLLAND
DEN 30. MARTS KL. 18.30
SPISNING KL. 17.30
HUSK TILMELDING TIL SPISNING

FØLG
HK ØSTJYLLAND
PÅ FACEBOOK

HK ØSTJYLLAND
Sødalsparken 22
8220 Brabrand

HK.DK/OESTJYLLAND

OESTJYLLAND@HK.DK
TELEFON 7011 4545

