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AAA Generalforsamling tirsdag den 29. maj 2012. Dortheavej 37, NV
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling
Beretning fra bestyrelsen
Regnskab
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse – suppleanter
Valg af revisorer og suppleant
Eventuelt

Referat.
1. Gorm Christiansen
2. Claus Mehlsen suppleret af Allan Pleman
3. Godkendt
4. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Janne Hansen på bestyrelsens vegne.
Beretningen startede med en kort opsummering på de sidste 10 år med VKO. Herefter var
der mere fokus på dem nuværende situation på arbejdsmiljøområdet.
Der er Intet arbejdsmiljø i regeringsgrundlaget. Trepartsforhandlingerne – hvor meget
arbejdsmiljø er der med der? Højere prioritering af det psykiske arbejdsmiljø(SF). Ny
situation nu hvor screening er stoppet. Belønning af gode arbejdsgivere.
Forebyggelsespakker. Bibringe bedre redskaber til AT. Nogle af de ting der er med i
forhandlingerne. 2020 planen forpligter! Deregulering af området i EU. Flere midler til
social dumping(EL) Hvor meget arbejdsmiljø er der i det?
Status på arbejdsmiljøområdet - går det frem eller tilbage? Gennemgang af tabeller.
Konklusion: Der er øgning i muskel- skelet- besvær især blandt kortuddannede. Det samme
er gældende for tunge løft. EGA – stigning i alle uddannelsesniveauer. Indflydelse på eget
arbejde – der er en voldsom stigning for de højtuddannede.
Mindre godt eller dårligt selvvurderet helbred – der er heller ikke de store forbedringer.
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2020 Planen: Alvorlige ulykker reduceres med 25%, psykisk AM og muskel-skeletbesvær
med 20%.
Risikobaseret tilsyn – Ikke alle virksomheder skal besøges – dem med problemer skal
prioriteres og kan forventes flere besøg. Spørgsmålet er om der tilstrækkeligt med ressourcer
i AT til at lave ordentlige tilsyn og følge op.
AMO evaluering – hvor mange AMR skal der være? Uddannelse af AMR er ikke sparket i
gang endnu. Ca. en tredjedel kommer på efteruddannelse. Efteruddannelse bør være
obligatorisk.
Differentierede bøder er vedtaget – men bødeniveauet er stadig for lavt.
Social Dumping: har det noget med arbejdsmiljø at gøre? AT har ikke gode
muligheder(tolkning etc.)
EU deregulering: Små og mindre virksomheder – det vil ramme rigtig mange mennesker
da 99 % er i kategorien. Der er ikke overvejet at man kan samarbejde om arbejdsmiljøet.
Ingen APV på microvirksomheder – kun hvis de har et farligt arbejdsmiljø.(op mod 2000
dør årligt i Danmark af dårligt arbejdsmiljø.)
Aktiviteter i AAA i det forgangne år:
Møde om arbejdsmiljøcertificering – aflyst.
Årsmøde med fokus på uddannelse og arbejdsmiljørepræsentanter samt rådgivning.
EWHN-konference udsat til 4. – 6. okt. 2013 i Torino. Der strammes op på workshops. Der
organiseres på tværs af nationerne. Der oplyses/beskrives om hvordan formen på
workshoppen er.
Møde om tunge løft – man har oplevet at der er blevet ændret i rapport. Der er brug for god
og fri forskning som der ikke er indblanding i.
Smædepris ikke uddelt – der manglede dokumentation så man turde ikke uddele prisen. Der
opfordres til at komme med forslag til prismodtager 2013.
Nyhedsbreve: Lean, opløsningsmidler, der kommer et nr. om deregulering og EU. Der
efterlyses gode ideer.
Det kommende år:
•

Arbejde videre med HR(Møde om HR den 13 juni.)

•

Hjemmeside skal ændres

•

Styregruppemøde i oktober – møde om psykisk arbejdsmiljø

•

Flere nyhedsbreve
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•

EWHN-konference

•

Smædepris – 28. April

•

EU og arbejdsmiljø

•

Årsmøde.
Kommentarer:
Henrik: Vedr.28. april – LO Storkøbenhavn deltager gerne sammen med AAA. Vedr. møde
om tunge løft: Cheferne lavede deres egen konklusioner i forbindelse med
forskningsresultater ved muskelskellet besvær.
Torben: Smædepris kan evt. gives til en Bygherre. (evt. Pension Danmark)
Henrik: LO Storkøbenhavn – 25. 10 er der et arrangement om konsekvenser ved natarbejde
– afholdes i LPSF der mangler en faglig oplægsholder.
Om 1½ dags uddannelse: der laves nogen steder 1 dag den ½ dag mangler.
Stig: er der mulighed for lysavis på en af forbundenes bygninger i forbindelse med 28. april.
Har man foreslået det til forbundene?
Janne: Der har været lavet bannere – lysavis er en god ide men dyr. Det er en god ide med
en mere permanent ting.
Torben: Mener det kan lade sig gøre til en overkommelig pris.
Henrik: Kontakt til andre der fejrer 28. april. Ex Helsingør.
Stig: vi skal starte planlægningen af 28. april tidligere
Claus: Politikere vi støttede i valgkamp har ikke betalt tilbage.
Janne svar: Møde i LPSF om natarbejde vil AAA gerne samarbejde om – evt. med
oplægsholder.
Smædeprisen til Pension Danmark elle anden bygherre vil være oplagt hvis der kan samles
dokumentation. Det vil give bygherre motivation til at gøre noget. 1½ dags efterudd. Janne
er enig med Henrik. Der skal mere håndfaste regler til før der vil være motivation. God ide
med kreative løsninger a la lysavis og samarbejde med andre ex. Fagforeningerne i Kbh. Det
er underligt at politikerne med den ene hånd fjerner efterløn og ikke forbedre arbejdsmiljøet.
Vi må tage fat i politikerne f.eks. I forbindelse med evaluering af AMO
Allan P. supplerer med at det er nu vi skal have fat i dem der evaluerer .
Torben om at udenlandsk arbejdskraft har betydning for arbejdsmiljøet i byggebranchen.
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Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.
PAUSE til kl. 19.10
5. Regnskab/Budget omdelt. Det ser ud som forventet – lidt færre indtægter på
kontingentsiden der dog ikke bør give bekymring. Overskud på 23.219. Medlemsudvikling
er faldende for organisationerne pga. de mange sammenlægninger. Vi kan gøre noget for at
få flere klubmedlemmer, evt. tilskud til konkrete arrangementer(Janne) Regnskab Godkendt.
Budget: Omdelte notat om ramme for udgifter til bespisning i forbindelse med
bestyrelsesmøder. Udgifter til 28. april EWHN og Hjemmeside. Det vil være muligt at vi
selv kan foretage ændring af hjemmesiden – det vil betyde at vi skal bruge ca. 20.000 kr.
Systemet vil betyde at vi selv kan revidere. Henrik vil have prioritering af indmeldelse og
arrangementer. En gennemgribende gennemgang af hjemmesiden vil dog betyde at
udgifterne vil nærme sig 50.000 kr. Der arbejdes med at få ændret forsiden grafisk.
Vedtaget med applaus.
6. Udtalelse omdelt. Vedtaget med faldende bemærkninger og ændringer
7. Valg til bestyrelsen
Akademikere:
Allan Pleman, arbejdsmiljøkonsulent
Ninna Hedeager, underviser i samfundsfag mv.
Thora Brendstrup, arbejdsmediciner
Janne Hansen, arbejdsmiljøkonsulent
Arbejderside:
Allan Larsen, LPSF
Claus Mehlsen, 3F Nordøstsjælland
Stig Andersson, Metal Hovedstaden
Torben Saxtorff, BJMF
Suppleanter:
Kim B. Nielsen, 3F Nordøstsjælland
Freddy Ridderhaugen, BJMF
Revisorer:
Lis Grønhøj
Suppleant Gorm Christiansen.
Alle blev genvalgt.
8. Janne efterlyser overnatningsmuligheder til deltagerne I styregruppemødet til oktober.
Dirigenten takkede for god ro og orden.
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