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Henrik Forchhammer valgtes og konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt.
Claus Mehlsen valgtes til referent.
Der var ingen bemærkninger til referatet fra sidste generalforsamling.
Formanden forelagde bestyrelsens beretning.
a. Under overskriften ”Utryghedsreformerne” kom hun ind på at alle nye reformer er
opstramninger. Dagpenge- førtidspension- fleksjob- og sygedagpengereform.Den
øgede utryghed medfører at man accepterer dårligere forhold på arbejdsmarkedet.
b. Vi skal være længere tid på arbejdsmarkedet og det fysiske og psykiske pres det
medfører giver en øget nedslidning.
c. Situationen på arbejdsmiljøområdet: har været præget af lappeløsninger. Ser en
risiko for markante nedskæringer under en, måske kommende, blå regering. Vi
oplever social dumping især inden for restaurant og servicefagene. Dog er det
positivt at kommunerne i nogle tilfælde stiller sociale klausuler ved udbud af
arbejder. AT og BAR op lever nedskæringer. Vi savner en rådgivningsordning. Midler
til forskning falder og forsvinder helt når det handler om forebyggelsesfonden og
social dumping. Men hvordan ser det ud efter valget?
AMR svækkes. Virksomhederne skal have elektronisk adgang til systemerne – det
kan betyde at tilbagemeldinger på påbud ikke godkendes af AMR. Det er muligt for

små virksomheder at have APV elektronisk. Antallet af AMR falder og den
manglende referatpligt giver problemer. Det psykiske arbejdsmiljø: Ingen samlet
evaluering af indsatsen. Partsaftaler og certificering medfører at ATs tilgang
opdeles.
d. Hele EU's fagbevægelse er bekymret over den frihandelsaftale(TTIP) der er under
forhandling mellem EU og USA. Foreløbig har bekymringen i Danmark og Sverige
været begrænset, men i Danmark er dele af fagbevægelsen dog ved at vågne op.
Eksempler ang. Indførelse af højere mindsteløn i Egypten hvor multinational
virksomhed kræver erstatning for tab af indtjening. Langt flere farlige kemikalier er
tilladt i USA fremfor EU fx er bly i kosmetik er tilladt i USA er måske medårsag til
dette. Formanden opfordrer til at aktionere mod TTIP.
e. Refit – væk med administrativt bøvl. F.eks. arbejdsmarkeds direktiver. Fremtidig
regulering i EU skal ske via udvalg, som skal vurdere om det er nødvendigt med
lovgivningen.
f. AAA-aktiviteter: Der er afholdt et godt årsmøde med fokus på BST og Faglighed i
forbindelse med psykisk arbejdsmiljø. Der er kommet mere gang i nyhedsbrevene.
Hjemmesiden skal strammes op. Det vil være på sin plads med nyt liv i HR gruppen
EWHN: der er fuld gang i planlægningen af konferencen i Rotterdam i 2016 – der vil
være workshops om bl.a. TTIP og om Gasser i containere i havnene i Holland.
Fremtiden: Utryghed på arbejdsmarkedet på grund af manglende beskæftigelse.
Mere deregulering og øget social dumping. Gerne mere fokus på HR. Orientering
om Ryan air situationen, der vil formegentlig falde en afgørelse den 15. juni i
arbejdsretten og der er en byretssag der afgøres den 16. juni.
Herefter var beretningen til debat. Der faldt flg. kommentarer:
Freddy Ridderhaugen:

En god beretning.
Supplement til Ryan Air sagen – pga. at deres fly har mindre brændstof i
tankene får de fortrinsret ved landing.
Social dumping – medarbejdere sagsøges i hjemlandet og må tilbage
betale løn og pension. Pensionsordninger i hjemland gælder selv om
den er på 1% mod 12,5 % i DK. Der er mere og mere jura i forbindelse
med socialdumping.
Ordvalg i beretningen – ex. Reform i stedet for forringelser og bøvl og
bavl når vi reelt ikke ved om det er der.
Redegør for en ordning der giver penge til øget samarbejde med polske
advokater.

Allan Pleman:

ATs elektroniske APV kræver adgang via NEM ID. Det forhindrer
medarbejderne tilgang til APVen.

Beretningen blev taget til efterretning.

5) Regnskab – Dette blev godkendt med forbehold for at revisorerne ikke har bemærkninger
til regnskabet. Kontoen i Danske bank lukket, det samme er EWHN kontoen omsider.
Der faldt flg. Kommentarer:
Henrik Forchhammer

28. april plejer at være et fast arrangement i AAA. Der var både
arrangement i Helsingør og Kbh. LO vil fokusere mere bredt på
arbejdsmiljø.

Thora Brendstrup

Arbejde og sundhed – udgår
Nyhedsbrevet er hovedsagligt Hans Brinkmann s artikler
Sæt penge af til at få hjemmesiden op at køre.

Regnskabet godkendt.
a. Budget – Allan forelagde budgettet.
Der kan allerede nu ansøges om midler til EWHN så det kan indgå i budget 2016/17.
Freddy Ridderhaugen spurgte ind til de penge vi opbevarer for EWHN. Hvor skal de hen.
Thora redegjorde for EWHN konti og overførsler.
Hjemmesiden blev debatteret.
Allan oplyste - Alle kan i princippet lægge noget på hjemmesiden. Men der mangler input
Janne - Bestyrelsen må drøfte hjemmesidens fremtid. Nyhedsbrev lægges på hjemmesiden.
Freddy – Facebook er det nye medie – er hjemmeside yt?
Thora Hjemmesiden er mere og mere vigtig. AAAs historie skal lægges på hjemmesiden så
biblioteker kan linke til den. Vi betaler Hans Brinkmann for at lægge nyhedsbrev op på
siden.
Allan – Nyhedsbrevet er det vigtigste

Bestyrelsen pålægges at finde en strategi for hjemmesiden og evt. facebook
Budgettet godkendt.
6) Ingen indkomne forslag
7) Valg:
Bestyrelsen:
Allan Larsen
Henriette Lerche
Henrik Forchhammer
Claus Mehlsen
Thora Brendstrup
Janne Hansen
Stig Andersson
Allan Pleman
Suppleanter:
Toni Larsen
Freddy Ridderhaugen
Revisorer:
Lis Grønhøj
Kim B. Nielsen
Suppleant:
Gorm Christiansen
8) Løs snak under dette punkt.
Dirigenten takkede for en god generalforsamling.

