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Referat fra styremøte 19-20.april 2017 

Tilstede: Gunhild Holthe, Nils Ove Skalltje, Anita Syvertsen, Marte Aune, Lasse 

Olsen, Eva Asperheim, Christian Wiik, Anders Eivik.  

Forfall: Marianne K. Hanssen  

Valgkomiteen: Gro-Anita Olsen og Kjetil Larsen. Forfall Trine Strand. 

Deltok per telefon i sak 18/2017.  

 

Sak 17/2017: Samarbeid og kommunikasjon 

Styret diskuterte samarbeid og kommunikasjon i styret, og veien videre, blant annet 

på bakgrunn av prosessen som har vært vedrørende «pensjonssaken». 

Vedtak: Saken tas til orientering 

 

Sak 18/2017: Valgkomiteen – Innstilling til valg av LS-representant og valg av 

vara bv.ped. til profesjonsfaglig utvalg. 

1) Valgkomiteen innstiller til følgende LS representanter: 

LS – Gunhild Holthe 

2.vara – Eva Asperheim 

 

2) Valgkomiteen innstiller til vara bv.ped i profesjonsfaglig utvalg 

Roger Halvorsen 

Vedtak: Styret innstiller Gunhild Holthe som ny LS representant og Eva 

Asperheim som ny 2 vara for representantskapet og Roger Halvorsen som vara 

bv.ped i profesjonsfaglig utvalg. 

 

Sak 19/2017: Arbeidsform, rutiner og fremtidsplaner.  

 Styremøtene møtene må avholdes cirka 1-2 uker før LS, slik at vi får 

behandlet alle LS sakene. Møteplanen for 2017 revideres for å tilpasse dette. 

 

 Markering av faste dager i FO Nordland. 

Infoskriv til klubbene med forslag til aktiviteter: påskeegg til medlemmene, 

god mat og trekking av gavekort på årsmøter, ha felles årsmøte med 

nærliggende klubber for sosialt samvær, temakvelder mm 

 

 Sosialarbeiderdagen – avisinnlegg, markering i klubbene mm. Bruke 

materiell fra FO sentralt og tilpasse dette til lokale forhold. 

 

 Fagdager i klubbene – viktig at FO holder egne fagkonferanser, for å markere 

at vi er et profesjonsforbund. Gratis for medlemmer, åpent for alle. 
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 Nyhetsbrev 

Det utarbeides et nyhetsbrev som jevnlig sendes ut til tillitsvalgte i FO 

Nordland. Nyhetsbrevet skal inneholde siste nytt og relevant informasjon til 

tillitsvalgte. Christian har ansvar for nyhetsbrevet. 

 

 Nye skjema er utarbeidet:  

Søknadsskjema for kursstøtte – legges ut på nett. 

Søknadskjema for klubbstøtte – legges ut på nett. 

 

 Kurs/konferanser i FO Nordland  

Styret ønsker å satse mer på regionale samlinger i hele Nordland. Samarbeid 

med klubbene/profesjonsfaglig utvalg. Det lages skriv/nyhetsbrev med mer 

informasjon om dette, hvordan man kan søke penger fra FO Nordland, samt 

forslag til aktuelle tema og forelesere. 

  

 Valgkamp 2017  

Styret lager ei spørsmålsliste med våre viktigste FO saker, som sendes til 

politikere. 

FO Nordland deltar ikke på valgkampturneen til Ap/fagforbundet på grunn av 

kapasitet og tilknytning til enkelte parti. 

FO Nordland distribuerer ut materiell fra FO sentralt og sender spørsmål til 

lokale politikere på FO sine kjernesaker. 

 

 Ledere – oppfølging av ledere. 

Det planlegges en ledersamling for Høye Nord i uke 2, 2018. Videre ønsker 

styret at det jobbes videre med å planlegge en lederkonferanse regionalt. 

Sjekk ut med sentralt om det kan søkes midler på dette.  

Questback til lederne om hva de ønsker fra FO Nordland. 

Det vurderes om ledersamlingen skal arrangeres i forbindelse med 

representantskap. 

 

 Struktur og form på representantskapene: 

Det er ønskelig med mer struktur på representantskapene framover. 

Det lages delegatnummer/navneskilt til alle. De som ikke er delegater kan 

søke om faste tilhører-plasser (ledere av utvalgene). 

Det prøves med talerstol og dagsorden på neste representantskap – dette 

informeres om i innkallingen. Nils Ove ordner med delegatnummer. 
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 Spesifisering av forespørsler på mail til styret: 

Saker skal primært behandles i avdelingens styremøter. Dersom det er 

prekært behov sendes mail ut med følgende overskrift: 

STYRESAK: Sak som må fattes vedtak på via mail 

ØNSKER INNSPILL: Behov for innspill fra noen i styret, ikke svarplikt. 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 

Sak 20/2017: Eventuelt. 

1) Gruppeforsikring – Avdelingen må sende en henvendelse til AU sentralt/LS 

om at det utredes om denne inkluderes i medlemskapet, da dette kan være 

årsak til at medlemmer ikke ønsker å melde seg inn i FO. 

Vedtak: Styret i FO Nordland sender forespørsel til FO sentralt 

vedrørende å inkludere gruppeforsikring i FO sine forsikringer. 

 

2) Kjøregodtgjørelse fylkesleder og fylkessekretær: 

I henhold til Lønns- og arbeidsvilkår for lønna organisasjonstillitsvalgte i FO 

§ 9.6 Kompensasjon for bruk av egen bil i tjeneste, utbetales full 

kompensasjon til fylkesleder og halv kompensasjon til fylkessekretær, halve 

beløpet utbetales i juni og halve i desember. Kompensasjon følger KS-avtalen 

SGS 1001 § 4, og den til enhver tids gjeldende sats.  

Vedtak: Det utbetales kr. 6100,- for kompensasjon for bruk av egen bil 

til fylkesleder. Det utbetaltes kr. 3050,- for kompensasjon for bruk av 

egen bil til fylkessekretær.  

 

 

3) Spørsmål fra Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen har etterspurt flere saker. Styret har behandlet dette og 

konkludert med følgende: 

 

- Arbeidsform til styret:  

Det utarbeides en rutineperm for FO Nordland i løpet av 2017. 

 

- Spesifisering utbetaling av bonus: 

Ordet «bonus» er brukt, men dette er egentlig styrehonorar som styret har 

innvilget Marianne K. Hanssen, fordi hun har hatt fullt ansvaret for 

økonomien til FO Nordland (anvise på compello, betale regninger på 

nettbank, sette opp budsjett mm). Dette har vært oppgaver som hun har gjort 

på fritiden sin. På grunn av Mariannes jobbsituasjon har det ikke vært mulig 
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for henne å ta ut kompensasjonsdager for å gjøre disse oppgavene. Det er 

derfor betalt ut bonus for Marianne K. Hanssen. 

Det er ingen andre i styret som har mottatt bonus. 

 

- Rutiner for valg: 

Det er gjort vedtak om dette årsmøtet 2016, det er gjort vedtak 

styre/utvalgssamling fra Saltstraumen og vedtak fra styremøte på Folkets hus 

i mars 2017 vedrørende dette.  

 

- Rutinebeskrivelse for verv i FO Nordland. 

Oppgavefordeling i fylkesstyrene er vedtatt i LS. 

Vedtaket sendes kontrollkomiteen. Saken informeres om på 

representantskapet til høsten. 

Vedtak: Sakene fra kontrollkomiteen tas til etterretning. 

 

 

4) Rutiner for gaver i FO Nordland 

Det er ønskelig med noe markering av merkedager. Følgende er bestemt: 

- Runde dager til styret markeres.  

- Det vurderes fortløpende i forhold til andre begivenheter vedrørende 

styremedlemmer. Beløp kr 300 – 500,- 

- Dersom noen har bursdag når vi arrangerer møter, kjøpes det inn kake. 

Vedtak: Vedtatt  

 

5) Fullmakter i AU 

Det var diskutert hvilke fullmakter AU skal ha. 

Vedtak: AU har fullmakt til å innvilge kurs- og klubbstøtte med inntil 

kr.10.000,- Vedtak/søknader med beløp utover dette behandles av styret. 

 

 

Ref. Anita S 
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