DRO

Den Regionale Organisationsrepræsentation
i Region Midtjylland

Silkeborg den 22. april 2022

Hermed indkaldes til generalforsamling i Den Regionale Organisationsrepræsentation (DRO)

Mandag, den 23. maj 2022 kl. 17.00 – 20.30 (inkl. oplæg)
Medlemshuset, Marienlystvej 14, Virklund, 8600 Silkeborg
Dagsorden følger vedtægternes Stk. 6.
1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Godkendelse af beretning
5. Godkendelse af regnskab fra sidste år
6. Orientering om budget for indeværende år
7. Fastsættelse af kontingent for næste år
8. Indkomne forslag
9. Valg
10. Eventuelt
Ad. Punkt 8. Indkomne forslag
Indkomne forslag skal være forretningsudvalget i hænde senest 14 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.
Ad punkt 9. Valg
Følgende poster er på valg:
Medlemmer af forretningsudvalget:
Kasserer Jette Nielsen (FTF)
Hans-Henrik Hansen (LO)
Karin Vestergaard (FTF)
Suppleanter:
Ulla Gram (LO)
Hanne Holst Long (FTF)
AC vakant
Revisor:
Jan Otkjær (FTF)
Revisorsuppleant:
Lotte Christensen FOA Silkeborg-Skanderborg
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_________
Hver organisation kan deltage med 2 repræsentanter for de første 100 medlemmer,
1 repræsentant for de næste påbegyndte 100 medlemmer,
1 repræsentant for de næste påbegyndte 300 medlemmer,
1 repræsentant for hver påbegyndt 500 medlemmer.

På vegne af forretningsudvalget

Anja Laursen
Formand
Efter generalforsamlingen vil der være oplæg

Hvad er vi værd? – Et oplæg om feministisk økonomi
Emma Holten vil bl.a. komme ind på, hvorfor er det så svært at give
omsorgsfagene mere i løn?
Både i befolkningen og blandt politikere er der stor opbakning til omsorgsfagene, og de vurderes igen og igen til at være nogle af de mest
troværdige faggrupper. Alligevel går det utroligt langsomt med, at
denne støtte viser sig økonomisk. Svaret skal findes i den måde, Finansministeriet opgør værdi. For, tro det den, der kan: når der udbetales penge til omsorgsarbejde i det offentlige, ses det udelukkende
som en udgift, ikke som en investering. Hvorfor? Det vil du få svaret
på i dette oplæg om økonomiens mandsdominerede historie, og
hvordan vi stadig trækkes med den i dag.
Efter oplægget er der mulighed for spørgsmål og dialog.

Da der vil blive serveret en let anretning mellem generalforsamlingen og Emma Holten’s oplæg er
tilmelding nødvendig til ip@dsr.dk med angivelse af navn og organisation. Tilmeldingsfristen er
den 13. maj 2022.

