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Ordinary Congress of Public Services in the ÖAAB - Vienna (AUS) 
Vienna (Austria), 27.10.2011 

On the occasion of Bert Van Caelenberg’s visit to Vienna on 27/10/11 (see article about his meeting with EU 
Commissioner J. Dalli), he attended the above-mentioned Congress as an honorary guest. 

The setting for the Congress was the beautifully restored “Redoutensaal” in Hofburg castle in Vienna. 

More than 300 trade union delegates were present and cast a vote for the election of the new Board. 

The subjects of discussion at the Congress were : new service and salary law, conciliation of family and 
professional life for women and men, work pleasure instead of work demotivation, retirement and the time 
before retirement (45 years are enough), security, health and social welfare. 

After the adoption of the texts, the new Board was elected. 

Thus Norbert Schnedl was elected president, Hannes Taborsky will be one of the deputy presidents, Otto 
Aiglsperger will be in charge of organisational matters, Michael Dunkel will be one of the Board members and 
Elisabeth Ellison-Kramer will be responsible for international affairs. 

Thus more than ever we could witness that GÖD/FCG delegates keep close relations with people on the 
ground and know what they are talking about when taking part in discussions within Eurofedop. 

For the political speech, Fritz Neugebauer, 2nd vice-president in the Austrian Parliament, had been invited. In 
his speech, he talked about matters of current political importance in the region of Vienna. He thanked the 
many young candidates for wanting to fulfil a mandate in the Board. In accordance with tradition in Austria, 
the guests were invited to take part in a copious dinner afterwards. 

 
 
 
Hannes Taborsky (deputy president) 
Gabriele Waidringer (University Vienna) 
Norbert Schnedl (President) 
Monika Gabriel (FCG-Frauenvorsitzende) 
Stephan Maresch (Pflichtschullehrer) 
Franz Brauchart (KdEÖ) 
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Gewoon Congres van de vakbond voor de Openbare Dienst in  
de ÖAAB - afdeling Wenen (AUS) 

Wenen (Oostenrijk), 27.10.2011 

In het kader van de zending naar Wenen op 27/10/11 (zie artikel Bert Van Caelenberg ontmoette EU-
Commissaris J. Dalli) was de secretaris-generaal als eregast op bovengenoemd Congres aanwezig. 

Het decor voor de zitting was de wondermooi gerestaureerde “Redoutensaal” in Hofburg in Wenen. 

Met meer dan 300 militanten werd gestemd over de toewijzing van nieuwe mandaten voor het Bestuur. 

De thema’s hierbij waren : vernieuwing van het dienst- en loonrecht – overeenstemming van het beroeps- en 
het gezinsleven voor vrouwen en mannen – arbeidslust in plaats van arbeidsmoeheid – pensioen en de 
periode voor het pensioen (45 jaar is genoeg) – veiligheid – gezondheid en sociaal welzijn. 

Na de aanvaarding van de teksten werd het nieuwe bestuur gekozen. 

Namelijk als nieuwe voorzitter Norbert Schnedl en als plaatsvervangende voorzitter o.a. Hannes Taborsky., 
als organisatieverantwoordelijke Otto Aiglsperger, als een van de bestuursleden Michael Dunkel en voor de 
internationale aangelegenheden Elisabeth Ellison-Kramer. 

Hiermee zien we dat de GÖD/FCG-afgevaardigden ook echt op het lokale terrein actief zijn en bij Eurofedop 
met kennis van zaken spreken. 

Voor de politieke toespraak had men Fritz Neugebauer uitgenodigd, 2de vice-voorzitter van het Oostenrijkse 
Parlement. In zijn speech ging hij in op de politieke actualiteit in de regio Wenen. Dankte de vele jonge 
kandidaten voor een mandaat in het bestuur. Naar Oostenrijkse traditie werden de gasten uitgenodigd op 
een rijkelijk buffet. 
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