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Referat fra styremøte 29.11.2017 
Tilstede: Gunhild Holthe, Christian Wiik Kynsveen, Marianne K. Hanssen, 
Marte Aune, Lasse Olsen, Eva Asperheim, Anders Eivik, Nina Kristin Botn og 
Anita Syvertsen. 
Forfall: Chris Westad og Bente Breivik 
 
Sak 45/2017: Verv i avdelingen. 
Det er mange som stiller til gjenvalg i avdelingen. Fylkessekretæren stiller 
ikke til gjenvalg, årsaken er hjemmesituasjonen kombinert med belastende 
reisevirksomhet i avdelingen. 
Prosessen med å kartlegge utvalgenes mandat og hvilke utvalg FO Nordland 
skal ha fortsetter. Styret vil på neste møte lage en innstilling til utvalg som 
legges fram for årsmøtet. 
Vedtak: Saken tas til etterretning. 
 
Sak 46/2017: Trondhjemskonferansen. 
Anders Eivik, Eva Asperheim, Christian Wiik Kynsveen og Chris Westad 
ønsker å delta på konferansen. Avdelingen ordner med hotell og påmelding, 
den enkelte bestiller reise på Berg Hanssen. 
Vedtak: Saken tas til orientering. 
 
Sak 47/2017: Årsmøtet 2018. 
Det er ikke avklart om årsmøtet skal arrangeres i Bodø eller Mo i Rana, det 
er ønsker fra styret om begge deler. Det må sjekkes priser på hotell begge 
plasser, må påberegne noe dyrere reisekostnader til Mo i Rana: 
Profesjonsfaglig utvalg jobber med konferanse om utdanningsdebatt som 
arrangeres i forbindelse med årsmøtet. Frist for innsending av årsberetninger 
fra utvalg/komiteer er 31.januar 2018. 
Vedtak: Saken tas til etterretning. 
 
Sak 48/2017: Innkomne saker. 

1) Søknad fra Johnny Johansen. Søker om dekning av reise, overnatting, 
deltager-avgift og tapt arbeidsfortjeneste for å delta på 
vernepleierkonferansen som arrangeres av Jobb Aktiv.  
Vedtak: FO er ikke medarrangør, faller utenfor kriteriene for 
støtte, innvilges ikke. 

 
2) Søknad fra profesjonsfaglig utvalg. Søker om dekning av reise, 

overnatting, deltager – avgift og tapt arbeidsfortjeneste for at 
profesjonsfaglig ansvarlig for vernepleierne skal delta på 
vernepleierkonferansen som arrangeres av Jobb Aktiv. Dette for å 
hente kompetanse og inspirasjon til arbeidet i profesjonsfaglig utvalg i 
Nordland. 
Vedtak: Søknad innvilges. 
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Sak 49/2017: Eventuelt. 
1) Gave til Mimmi sin 60 års dag. 

Mimmi ønsker seg en pengegave til til barnekultursenteret i 
Ghirass, Betlehem . Det foreslås å gi kr.1,- per medlem i Nordland 
+ en lokal gave fra attføringsbedrift i Mosjøen. 
Vedtak: Det innvilges kr.1,- per medlem i Nordland (ca 
kr.1450,-) og en kopp fra attføringsbedrift i Mosjøen. 

 
2) Valgkomiteen ønsker å sende ut en questback undersøkelse til 

medlemmene for å sikre at alle får mulighet til å stille til valg ved 
neste årsmøte. Pris ca 2000,- 
Vedtak: Innvilges. 
 
 
Ref. Anita Syvertsen 
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