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Indkaldelse til Faglige Seniorers ordinære kongres 

Hermed har vi fornøjelsen at indkalde til Faglige Seniorers kongres. 

Kongressen holdes  

Dato: Mandag den 24. og tirsdag den 25. oktober 2022. 
Sted: Hotel Nyborg Strand 
 Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

Kongressen starter mandag kl. 11.30 med frokost og slutter tirsdag kl. 12.30 
med frokost. Herefter hjemrejse. 

De delegerede er 

Hovedbestyrelsen og bilagskontrollanter 
60 delegerede valgt i sektionerne 
110 delegerede valgt i de kollektive medlemsforbund. 

Politisk program 2022-2025. 
Forslag til politisk program, ”Nye muligheder hele livet /2” er behandlet i 
Kongresudvalget. Hovedbestyrelsen indstiller det til godkendelse på 
kongressen. 

Det politiske program er vedhæftet. 

Ændring af vedtægterne. 
Forslag til vedtægtsændringer er behandlet i Kongresudvalget. 
Hovedbestyrelsen indstiller forslagene til godkendelse på kongressen.  

Hovedbestyrelsen foreslår samtidig en organisatorisk udredning med henblik 
på at drøfte forbundsudvalgets og sektionsformandsudvalget placering i 
Faglige Seniorers struktur fremadrettet.  

Forslag til vedtægtsændringer og organisatorisk udredning er vedlagt. 

Til  

Seniorklubber, sektioner og medlemsforbund 
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Forslag til ændringer 
Seniorklubber, sektioner og hovedbestyrelsen har mulighed for at stille 
forslag til ændringer til såvel det politiske program som til vedtægterne. 

Forslag kan ikke stilles af enkeltpersoner. 

De samme retningslinjer gælder øvrige forslag til kongressen. 

Alle ændringsforslag samt øvrige forslag skal indsendes til sekretariatet 
senest den 22. august jfv. vedtægterne. 

Forslag skal sendes pr. mail til info@fagligsenior.dk. 

Valg 
På kongressen vælger de delegerede vores landsformand og næstformand, 
samt bilagskontrollanter og revision. 

Landsformand 
Vores nuværende landsformand Ole Ibsen har meddelt, at han afgår på 
kongressen. Hovedbestyrelsen indstiller vores nuværende næstformand 
Mette Kindberg, HK Danmark, til ny landsformand. 

Næstformand 
Hovedbestyrelsen indstiller Eivind Heinecke, Dansk Metal, som ny 
næstformand. 

Bilagskontrollanter 
Hovedbestyrelsen indstiller Jørgen Møller, Dansk Metal og Kaj Schou, 3F til 
genvalg. 

Revision 
Hovedbestyrelsen indstiller Revisionsinstituttet til genvalg. 

Vi ser frem til en udbytterig kongres. 

 

Venlig hilsen 

 

Ole Ibsen Mette Kindberg Palle Smed 
landsformand næstformand direktør 
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