Referat af generalforsamling HK Stat Sydjylland den 7. juni 2021
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Generalforsamling HK Stat Sydjylland, Kolding
Mandag den 7. juni 2021, kl. 19.30-20.35
Der er 51 stemmeberettigede

Velkomst v/formand Annette Godsvig Laursen

1. Valg af dirigent og referent
Vivi Rasmussen er valgt som dirigent
Charlotte Erbs er valgt som referent

Generalforsamlingen er varslet første gang den 25. februar 2021 og er annonceret i nyhedsbrevet i uge 10, 14
og 18 i 2021, valgmødet er dermed lovligt indkaldt

2.

Godkendelse af forretningsorden
Forretningsorden er godkendt

3. Valg afstemmeudvalg

Dora Jensen, Susanne Abild og Annetha Nielsen er valgt

4.

Bestyrelsens beretning

Overenskomstforhandlingen

OK21 er stemt i hus, stemmeprocent på 60,5 her i Sydjylland, hvilket vi er tilfreds med når vi sammenligner

med stemmeprocenten ved OK15, det skal I alle have stor tak for.

HK Stats kongres
HK Stats kongres skulle have været afholdt i juni 2020 og blev udsat i oktober og derefter til juni 2021, som nu
afholdes virtuelt på torsdag den 10. juni 2021

Afholdelse af generalforsamlinger på arbejdspladserne

Klubgeneralforsamling,hvor vi i bestyrelsen har besluttetat både formanden og konsulenten deltager i
jeres generalforsamlingerude på arbejdspladserne, dermed en opfordring til at huske at invitereos tiljeres
klubgeneralforsamling.

Ressortomlægning
PolitietPAC i Holstebro sidder hovedparten af medarbejderne, der skal ressortomlægges til
Færdselsstyrelsen. Særtransport ved Politietskal ressortomlægges tilVejdirektoratet i Middelfart. Uddannelse
skal flyttes ud til de mindre byer og hvilke konsekvenser det vil betyde vides p.t. ikke

Covid-19 - arbejdsmiljø
Den 11. marts 2020 skulle store dele af statens medarbejder arbejde hjemmefra og vi ville her lykkes med at
vise overfor arbejdsgiveren, at vi kan håndtere arbejdet hjemmefra og givet den en skalle. Arbejdsmiljø skal
overholdes. Hvis der laves aftaler for hjemmearbejdspladser, skal I huske, at den skal ind forbi den faglige
konsulent i HK inden aftalen godkendes, da arbejdsmiljøet skal overholdes og det skal være
på frivillig basis, da ikke alle er interesseret i at arbejde hjemmefra

I skal have stor ros for, at I har vist stor omstillingsparathed, hvilket er vigtigt i den løbende digitale forandring
Vi befinder os i

Kompetenceudvikling
Karrierekampagne er nu blevet afløst af kampagne der hedder I form til fremtiden, hvor vi er nået frem til de
seks jobfelter, som vi er kommet frem til på baggrund af et Advisory board af arbejdsmarkeds ledere og phd
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afhandling fra en tidligere HK Stats medarbejder

Prøv HK stats kompetencehjul på HKStat’s hjemmeside under I form til fremtiden
Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet, sammen med de fagIIge konsulenter, med:
• Kompetenceudvikling
•

•

•

Digitalisering

Arbejdsmiljø

Vilkårene på de statslige arbejdspladser

Bestyrelsens beretningen v/Annette Godsvig Laursen er enstemmigt vedtaget
Lodtrækning af gevinster blandt de stemmeberettigede

5. Indkomne forslag
a. HK Stat Sydjylland
Der er ikke indkommetforslag
b. HK Danmarks kongres 28.-30, oktober 2021
Der er ikke indkommetforslag

c. A-kassens delegeretmøde23. november2021
Der er ikke indkommetforslag

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmerfor 2 år
a. Dorte Bonde – Er genvalgt
b. Mai-Britt S. Henriksen - Er genvalgt
c. Kim Hartwich – Er genvalgt

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år
a. Martin Lorange – Er genvalgt
b. Maria Guldberg – Er genvalgt
Lodtrækning af gevinster blandt de stemmeberettigede

Valg af 3 delegerede til HK Danmarks kongres

Annette Godsvig Laursen, formand og Dorte Bonde, næstformand er valgt på forhånd
Kim Hartwich, Maibritt Henriksen og Maria Guldberg er valgt
8. Valg af suppleanter til HK Danmarks kongres

1. Jørgen Hansen
2. KimJensen
3. Susanne Abild

Er valgt i prioriteret rækkefølge

9. Valg af 1 delegeret til A-kassens delegeretmøde
Annette Godsvig Laursen

10. Valg af suppleanter til A-kassens delegeretmøde
Dorte Bonde

11. Eventuelt
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Spørgsmål til status i beretningen om, at vi har 1.837 medlemmer og oplevelsen af, at ikke alle melder sig ind,
når de bliveransat på en statsligarbejdsplads
Vi skalhjælpe hinanden med at organisere ude på arbejdspladserne, det er svært at styrke relationerneher i
hjemsendeIsesperioden. Vi står stærkere i forhandlinger, når vi har en høj organiseringsgrad, når vi forhandler
med modparten.
Det er ikke en TR, der alene skal organisere, det er ved fælles hjælp, vi skaber synlighed omkring ydelserne i
HK og fordelene ved at være medlem af HK.

Arnepension: Spørgsmål hertilskal stillestilden lokaleJobcenter
Efterløn: Spørgsmål hertil skal stilles til den lokale a-kasse

Annette Godsvig Laursen takker for deltagelsen af generalforsamlingen.
Næste års generalforsamlingafholdes den 21. marts 2022

Referent: Charlotte Erbs
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