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Referat fra styremøte 2-3.oktober 2017 

Tilstede: Gunhild Holthe, Marianne K. Hanssen, Marte Aune, Lasse Olsen, Eva 

Asperheim, Christian Wiik (dag 2), Anders Eivik, Bente Brevik, Chris Westad og 

Anita Syvertsen.  

 

Tilstede per telefon under sak 35/2017: Gro Anita Olsen og Trine Strand. 

 

Sak 33/2017: Korrigering av saksnummer i dette referat. 

På grunn av at innkallingen til dette styremøtet kom før en søknad som styret 

behandlet mer mail, så er det blitt feil i saksnummer, slik at de ikke samstemmer med 

innkallingen. Dette rettes opp i. 

Vedtak: Innkalling og referat med nye saksnummer endres. 

 

Sak 34/2017: Trondheimkonferansen. 

I fjor valgte styret å dra på kommunalkonferansen i stedet for Tronheimkonferansen. 

Deltagerne fikk ikke permisjon med lønn, dette gjorde at bare 2 kunne dra. Det er 

lettere å få fri for å dra på Tronheimkonferansen, da den arrangeres i ei helg. Det er 

derfor ønskelig at det settes av flere plasser for å delta på Trondhjemskonferansen, 

og noen færre til Kommunalkonferansen. 

Vedtak: Det settes av midler til 2+4 (leder og sekretær + 4 andre) plasser til 

Trondhjemskonferansen og 2+2 plasser til Kommunalkonferansen.  

 

Sak 35/2017: Arbeid / rutiner for rekrutering og beholde medlemmer. 

Jf. styresak 29/2017 2)  

Det er utfordringer i forhold til rekrutering primært knyttet til mangel på tillitsvalgte i 

noen av klubbene, kapasitet på fylkesavdelingen og geografi i Nordland. Det må 

lages en strategi for hvordan vi skal jobbe framover. Det er ønskelig at noen fra FO 

sentralt legger fram nye tall for rekruteringspotensialet for uorganiserte, samt har et 

opplegg på rekruttering. Det kom forslag på at årsmøtet jobber med og vedtar 

strategiplan for neste periode. 

FO studentene ved Nord har gjort en formidabel jobb med verving i høst, og har 

vervet 50 nye medlemmer. 

I tillegg har vi snakket om medlemsregisteret og de utfordringene som ligger der. FO 

sentralt gjør nå en stor jobb for å oppdatere/fornye medlemsregisteret. Det nye 

systemet skal være oppe i januar 2018. 

Vedtak: Saken forberedes og fremmes som sak til årsmøtet 2018 
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Sak 36/2017: Planlegging av representantskapet. 

Forslag til program for representantskapet er lagt fram for styret.  

Forslag til valg av dirigenter: Gunhild Holthe, Anders Eivik, Christian Wiik og 

Marte Aune. 

Forslag til valg av sekretær: Anita Syvertsen 

Forslag til valg av redaksjons komite: Bente Brevik. 

Forslag til uttalelse: 5 årig barnevernutdanning ved Nord Universitet. 

Det lages delegatnummer og informeres om at det skal benyttes talestol på 

representantskapet. 

Vedtak: Program for representantskapet vedtatt. 

 

Sak 37/2017:  LS saker. 

Følgende saker ble diskutert: 

1. Fylkessammenslåing – Styret i FO Nordland mener at de avdelingene som 

skal sammenslås skal beholde sine fulltidstillitsvalgte og 2 LS representanter 

fram til Landsmøtet i 2019. 

2. Organisasjonsutvikling – Styret i FO Nordland mener det er viktig å styrke og 

videreutvikle fylkesavdelingene. Det sees samtidig positivt på flerbruksdrift 

mellom avdelingene, dette vil lette arbeidet og økonomien betydelig. 

3. Oppfølging og ansvar for fylkesleder og fylkessekretær -  Gjennomgang av 

ULLT reglementet, og da spesielt styrets arbeidsgiveransvar for leder og 

sekretær. Ved konflikter er det viktig at dette tas opp tidlig, og at styret må 

søke bistand sentralt v/administrativ leder. Det er naturlig at leder og sekretær 

følger opp hverandre ved sykefravær. 

4. Utdanningspolitikk – Orientering om prosessen så langt, og viktig at alle 

svarer på quest back undersøkelsen. 

Vedtak: Diskusjonen tas til etterretning. 

 

Sak 38/2017: Valgkomiteen. 

Valg av nestleder: Forslag fra valgkomiteen: Christian Wiik  

Valg av styremedlem: Forslag fra valgkomiteen: Nina Kristin Botn 

Rutiner for informasjon og prosess for valg, jf. styresak 27/2017. 

Vedtak: Christian Wiik valgt til ny nestleder, Nina Kristin Botn valgt til nytt 

styremedlem. 
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Sak 39/2017: Oppstart av planlegging for Landsmøtesaker. 

- Tilknytning til hovedsammenslutning jf. styresak 29/2017 3)  

- Diskusjon om fordeler/bakdeler med tilhørighet i LO og UNIO. 

Vedtak: Det jobbes videre fram mot årsmøtet 2018 om muligheter for ny 

utredning av hvilken hovedsammenslutning FO vil være best tjent med å være 

tilknyttet. 

 

Sak 40/2017: Budsjett / økonomi  

AU sitt forslag til revidert budsjett ble lagt frem for styret. 

Vedtak: Forslag til budsjett legges frem for representantskapet for 

godkjenning. 

 

Sak 41/2017: Innspill til valgkomiteen sentralt, om plass i profesjonsrådet for 

barnevernspedagoger.  

FO Nordland har allerede en representant i profesjonsrådet for bvp.  

Dersom noen har innspill til kandidater spiller de disse inn til valgkomiteen sentralt. 

Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak på dette punktet. 

 

Sak 42/2017: Innkomne saker. 

1) Søknad fra Camilla Baglo og John Willy Edwardsen fra seniorpolitisk 

utvalg.  

Camilla Baglo og John Willy Edwardsen søker om gjesteplasser på 

representantskapet. 

Vedtak: Søknader innvilges. 

 

2) Søknad fra FO Klubben i Vefsn. 

FO Klubben i Vefsn søker om kr.18.700,- til drift for 2018. Det er planlagt 

flere styremøter og temakvelder. 

Vedtak: Søknad innvilges med kr.20.000,- og det forutsettes at alle FO 

medlemmer i Vefsn inviteres til temakveldene. 

 

Sak 43/2017: Eventuelt  

1. Organisasjonsutvikling i FO Nordland. 

Det ble diskutert hvilke utvalg i Nordland som kunne være aktuelle å 

videreføre. Det var enighet om at det må lages mandater for de ulike 

utvalgene. Videre var det enighet om at enkelte utvalg ikke videreføres, eller 

endrer form og antall deltagere. Det ble ikke tatt noen avgjørelse på hvilke 

utvalg dette gjelder, fordi det er ønskelig at dette diskuteres og besluttes i 
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representantskapet.   

Vedtak: Gunhild og Anita lager et forslag på mandater til utvalgene i FO 

Nordland, sett i sammenheng med prinsipprogram og vedtektene til FO. 

Styret kommer med innspill, og saken sendes representantskapet for 

behandling. 

 

2. Planlegging av styre/utvalgssamlingen i november. 

Det er ønskelig at samlingen arrangeres i Bodø, da dette er enklest i 

forbindelse med transport. 

Vedtak: Styre og utvalgssamlingen arrangeres i Bodø. 

 

3. Sosialarbeiderprisen 2017 

Vi har per nå ingen kandidater til årets sosialarbeiderpris.  

Vedtak: Det legges fram for representantskapet et forslag om at 

sosialarbeiderprisen utdeles annet hvert år på FO Nordlands årsmøte. 

 

4. Ledersamling i samarbeid med Troms og Finnmark. 

Informasjon om planene for konferansen så langt. Konferansen arrangeres 6-

7.februar 2018 i Tromsø. Stipulerte utgifter for konferansen er på 

kr.100.000,- per avdeling, men alle foreleserne er ikke klare, så dette tallet 

kan bli noe høyere. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

 

Ref. Anita Syvertsen 
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