Aarhus marts 2014.

Nyhedsbrev
Kære alle sammen.
Midtvejsmødet er nu godt overstået.

Det var et rigtigt godt møde med relevante faglige indlæg, og ikke mindst drøftelser og gennemgang af forslaget til nye vedtægter.
Der var også nyvalg på programmet.
Fra Region Hovedstaden blev Peter Godvin fra Lindevangen valgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen og Søren Romar, Lindevangen, blev genvalgt som lederrepræsentant til
bestyrelsen.
Fra Region Midtjylland blev Esben Andreasen fra Østervang genvalgt som medarbejderrepræsentant til bestyrelsen og Jakob May genvalgt som lederrepræsentant.
Fra Region Nordjylland blev Lone Hermansen fra Svendstrupgård genvalgt som medarbejderrepræsentant og Kelly Berg fra Aas valgt som lederrepræsentant til bestyrelsen.
Vi skal nu have det nye vedtægtsforslag til afstemning.
Det betyder to ting:
1: Vi skal have identificeret mailadresser på alle de boformer, der falder indenfor definitionen
af § 110 boformer på nuværende tidspunkt.
Det arbejde er i gang.
Når det er tilendebragt, skal der skrives til alle boformer om, at der skal stemmes. I praksis
skriver vi til lederrepræsentanten. Alle boformer har pr. definition en leder, der kan stemme,
men det er ikke sikkert at alle boformer har en medarbejderrepræsentant. De boformer, der
ikke har en medarbejderrepræsentant, der kan stemme, kan vælge en, eller vælge, at det kun
er lederen, der stemmer.
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Navn og mailadresse på medarbejderrepræsentanten på boformen bedes under alle omstændigheder sendt til Birgit Friis på bifr@aarhus.dk . I bedes sende navne og mailadresser både
på allerede valgte og de, der vælges senere.
2: Selve afstemningen forsøger vi at få organiseret, så det sker elektronisk via hjemmesiden.
Den enkelte boform får selvfølgelig tilsendt de nye vedtægter, så man ved hvad man stemmer
om. Dernæst sendes der logon til den enkelte boform, der styrer, at man kan stemme en
gang pr. lederrepræsentant og en gang pr. medarbejderrepræsentant.
Det registreres, at der er stemt, men ikke hvad der er stemt.
Det er selvfølgelig hemmeligt.
Vi håber at valghandlingen kan finde sted i tidsrummet 7.april til 27. april 2014.
Vedtægterne skal besluttes med kvalificeret flertal af de afgivne stemmer.
Det er processen, og vi forsøger selvfølgelig at fange alle uklarheder, inden den går i gang.
Det var alt lige nu. Mere information kommer.
Kommende arrangementer:
Borup Højskole afholdes d. 26. august 2014.
Årsmøde: Dette afholdes d. 01. og 02. oktober på Nyborg Strand.

På bestyrelsens vegne
Jakob May
Formand
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