Bilag 1.
Til Brancheafdelingens generalforsamling den 31. januar 2019

13 januar 2019

1.

2.
3.

4.

Forslag til behandling og afstemning:
Generalforsamlingen fastsætter:
At der ved nedlæggelse af Begravelseskassen, skal udbetales de til enhver tid stående
midler 250.000 kr. til de medlemmer der har ret til begravelseshjælp, i vedtagne love og
vedtægter, med lige andele til alle berettigede, og udbetales Inden for et tidsrum af højest
3 måneder, og at det er foreningen der tager kontakt, ved brev eller mail.
Undertegnede har udarbejdet en liste med de berettigede, og der udbetales efter denne
liste.
Endvidere forpligtiger Brancheafdelings bestyrelse, sig til enhver tid at have en ajourført
liste, over alle medlemmer, såvel aktivt kørende, som efterlønnere og pensionister, der alle
er gyldige medlemmer af foreningen, og afstedkomme at alle, såvel ved opslag som ved
den nødvendig kommunikation, bliver orienteret om såvel medlemsmøder, som
indkaldelse til generalforsamlinger fremover.
At det debatteres, og sættes under afstemning, som et lovforslag/ændring, at alle
medlemmer skal have stemmeret til forhold der omhandler alle medlemmer, men at
efterlønnere, pensionister og overenskomst ansatte ikke har stemmeret, ved forhold der
alene vedrører det kørende tjenestemands personale, og deres arbejdes forhold.
Ovenstående er fremsat grundet lovændringer, der er foretaget på tidligere
Generalforsamlinger, hvor der ikke har været foretaget indkaldelser, som alle medlemmer
har haft adgang til.
Forslags stillere:
1090 Pay Randlev
525 Bendt Bendtsen
Fremsendt elektronisk ved mail til Alex Baun samt ved brev afleveret til samme, samt FOA
Aarhus.
Ændret grundet forkert formulering i punkt 4. Og genfremsendt til Generalforsamlings
forslag til den 31. januar 2019

Bilag 2.

Forslag til Sporvejsfunktionærernes Brancheafdelings generalforsamling
31.januar 2019.

Da man på generalforsamlingen i 2017 besluttede at nedlægge
begravelseskassen, foreslår undertegnede at der til de 305
berettigede medlemmer udbetales det i § 3 fastsatte beløb på. kr. 1000,00 pr medlem.
Med venlig hilsen
1090 Pay Randlev
505 Bendt Bendtsen

Bilag 3.

Forslag til generalforsamlingen den 31/01 2019

Bestyrelsen foreslår:
Som konsekvent af den trufne beslutning om begravelseskassens lukning
pr. 1/1 2019 vedtaget på generalforsamlingen i 2017.
Udmøntes et beløb svarende til 150.000,00 kr. til de 305 medlemmer i FOA
pr. 1/1 2019. Beløbets størrelse er det som fremgård af arkivet som
udgørende begravelseskassen.
Beløbet forventes udbetal til medlemmernes nemkonto.
Hvis dette ikke kan lade sig gøre, vil beløbet blive udbetalt efter udfyldelse
af oplysningsseddel hvor der fremgår navn, adresse, tjenstenr. , cpr nummer
samt reg. og kontonummer.
Beløbet forventes udbetalt inden for en tidsramme på 3 mdr.
Bestyrelsen

Bilag 4

Ændring af klublove.
§4 Stk. 2
Indvarsling til generalforsamlingen sker med 30 dages varsel.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig når den ifølge lovene er
lovligt indvarslet, ved opslag i opholdslokalerne. Forslag der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, tilstilles bestyrelsen skriftligt
senest 14 dage før generalforsamlingen, alene stemmeberettigede
medlemmer kan opstille forslag til afstemning.
Dagsorden og evt. indkommende forslag offentliggøres ved opslag 7
dage før.

Jubilæumsgratialer:
Udbetaling sker efter følgende regler:
Ved 25 års arbejdsplads jubilæum udbetales kr. 1.000,00
Ved 40 års arbejdsplads jubilæum udbetales kr. 2.000,00

