
Delegeretforsamling IDA Offentlig
ti 04 maj 2021, 16:30 - ti 04 maj 2021, 18:30

Teams

Mødereferat

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Indstilling:
Til godkendelse

Referat:
Carsten Eckhart Thomsen bød velkommen til delegeretforsamlingen og indstillede på vegne af bestyrelsen for IDA
Offentlig, Jens Heide som dirigent.

Jens Heide blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at delegeretforsamlingen var lovligt indvarslet og indkaldt med udsendelse af invitation den 26.
marts 2021 indeholdende foreløbig dagsorden.

Kim Faldborg blev valgt som stemmetæller sammen med dirigenten og IDAs sekretariat,

Dirigenten gjorde opmærksom på, at IDAs Repræsentantskab har besluttet, at alle aktive i IDA skal være synlige på IDAs
hjemmeside. Det er derfor i følge § 6, stik. 2 i IDAs Afstemnings- og valgvedtægt nu en forudsætning for at blive valgt i
IDA, at medlemmet tiltræder, at IDA offentliggør navn og e-mail på IDAs hjemmeside.

2. Godkendelse af dagsorden
Indstilling:
Til godkendelse

Referat:
Dagsordenen blev godkendt.

3. Bestyrelsens beretning 2020-2021
Indstilling:
Til orientering

Referat:
Carsten Eckhart Thomsen henviste til den udsendte skriftlige beretning og supplerede med følgende:

Hovedområder
OK21 forhandlinger
"De 6 Principper" Fremtidens arbejdsmarked efter corona
TR konferencen - "Den nye TR rolle" og delegeretforsamling 2020
Organisationsgraden på flere arbejdspladser i samarbejde med IDAs afdeling for Vækst
Medlemsvendte aktiviteter på arbejdspladserne
IDA Offentlig netværksgrupper, der nu har mulighed for brugen af Teams

Samarbejde og repræsentation
Samarbejde på tværs af IDA
IDA Offentligs repræsentation i AR og Lønstatistikudvalget
AC FHO

Støtte til særlige indsatsområder
Trivselsindsats
Uddannelsesprogram for tillidsvalgte
Synlighed på arbejdspladserne (IDA på Job)
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Fremtidigt perspektiv
Psykisk arbejdsmiljø, post corona
Styrke TR
Lokal synlighed
Efteruddannelse
Samarbejde med IDA Privat

Beretningen blev taget til efterretning.

4. Fremlæggelse af regnskab for 2020
Indstilling:
Til orientering

Referat:
Carsten Eckhart Thomsen gennemgik regnskab for 2020. Coronapandemien har haft stor indflydelse på, at IDA
Offentlig kommer ud af 2020 med et samlet overskud på kr. 537.000.

Der er brugt væsentligt færre midler på alle 4 budgetområder - bestyrelsesmøder, delegeretforsamling, TR konferencen
og medlemsvendte aktiviteter, da møder siden marts 2020 er blevet gennemført virtuelt.

Der var ingen øvrige bemærkninger til regnskab for 2020. 

5. Fremlæggelse af budget for 2021
Indstilling:
Til orientering

Referat:
Carsten Eckhart Thomsen præsenterede budget for 2021.

Der var ingen bemærkninger til budgettet for 2021.

6. Indkomne forslag
Referat:
Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogle forslag inden fristens udløb den 13. april 2021.

7. Valg af 5 suppleanter til bestyrelsen for IDA Offentlig
Indstilling:
Til drøftelse og beslutning

Referat:
Delegeretforsamlingen skal vælge 5 suppleanter til bestyrelsen for IDA Offentlig i prioriteret rækkefølge. Valgperioden er
1 år.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsen foreslår følgende valgt som suppleanter i prioriteret rækkefølge:

1. Carsten Dittrich, Syddansk Universitet
2. Malene Matthison-Hansen, Gladsaxe Kommune
3. Bernd Hermann Schittenhelm, Banedanmark
4. Anders Henry Nielsen, DTU
5. Viggo Lemche, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Der var ingen øvrige kandidater, hvorfor de 5 opstillede kandidater blev valgt i den prioriterede rækkefølge for 1 år.

8. Eventuelt
Referat:
Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Formand for IDA Offentlig, Carsten Eckhart Thomsen, takkede Jens Heide for at stille op som dirigent og sikre, at
delegeretforsamlingen forløb sikkert efter vedtægterne.
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Under punktet eventuelt kom der spørgsmål fra nogle af deltagerne om, hvorvidt de som TR skulle have en gave i disse
coronatider. 
[Det kan for god ordens skyld oplyses, at det efterfølgende er blevet bekræftet fra sekretariatet, at der ultimo 2020
under Coronapandemien er blevet udsendt chokoladegave til alle IDAs tillidsvalgte].
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