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Referat fra styremøte per telefon den 5.september 2017 

Tilstede: Gunhild Holthe, Lasse Olsen, Eva Asperheim, Anders Eivik, Christian 

Wiik Kynsveen, Anita Syvertsen. 

Forfall: Marianne K Hanssen, Marte Aune. 

 

 

Sak 25/2017: Oppfølging av pensjonssaken – Info om svar fra kontrollkomiteen. 

Styret i FO Nordland har etterspurt kontroll komiteen om oppfølging av 2 av de 4 

spørsmålene som ikke ble besvart av kontrollkomiteen sentralt jf styresak 13/2017. 

Kontrollkomiteen har gitt leder og sekretær fullmakt til å følge opp saken videre. 

Styret diskuterte aktualiteten i spørsmålene, og kom fram til at rutiner for oppfølging 

av frikjøpte tillitsvalgte er på plass hos FO sentralt, og at utredning ikke er 

hensiktsmessig. 

Vedtak: Pensjonssaken avsluttes. 
 

Sak 26/2017: Planlegging av opplæring/tema/fagdag på representantskapet 

oktober 2017.  

Profesjonsfaglig utvalg planlegger en konferanse/debatt om utdanningene. Dette er 

ikke klart, og planlegges fram mot årsmøtet. 

Forslag til andre tema til representantskapet:  

Ole Lillevik - Møte med vold og aggresjon 

- Hvordan ivareta medlemmene som blir utsatt for vold og trusler? 

- Arbeidsrelatert vold 

- Ingunn Strand Johansen 

- Likestillings- og diskrimineringsombudet 

- Tariff - hovedoppgjør 2018 - AU sentralt blir forespurt 

Prinsipp - og handlingsprogram 

Vedtak: Gunhild og Anita jobber videre med et forslag til program med 

utgangspunkt i innkomne forslag. 

 

Sak 27/2017: Planlegging av styremøtet 11-12.oktober. 

På grunn av lønnsforhandlinger flyttes neste styremøte til 2-3 oktober. 

Oppstart kl. 10.00. Styremøtet avholdes i Bodø.  

Valgkomiteen inviteres til å delta på deler av møtet for å informere om prosessen av 

valg til årsmøtet 2018. Styret lager i samarbeid med valgkomiteen rutiner for 

informasjon og prosess for valg til årsmøtene. 

Vedtak: Neste styremøte blir 2-3 oktober 2017 i Bodø. Valgkomiteen inviteres til 

deler av møtet. Det lages rutiner for informasjon og prosess for valg i 

årsmøtene. 
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Sak 28/2017: Innkomne saker 

Ingen innkomne saker. 

Vedtak: Det ble ikke fattet vedtak på dette punktet. 

 

Sak 29/2017: Eventuelt 

1) LOSU konferanse i Bodø. 

FO Nordland/profesjonsfaglig utvalg arrangerer i samarbeid med LOSU konferanse 

med tema "Rotlaus og rastlaus" på Sølvsuper i Bodø den 17.november 2017. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

2) Rekrutering av medlemmer.  

FO sliter i mange kommuner med å rekruttere og beholde medlemmer. FO Nordland 

må lage en konkret plan for dette. Saken tas inn på neste styremøte. 

Vedtak: Sak om rekrutering og beholde medlemmer tas inn som sak på neste 

styremøte.  

 

3) FO sin tilknytning til hovedsammenslutning. 

Det er ønskelig at styret har dette som tema fram mot neste landsmøte i FO. 

Vedtak: Sak om tilknytning tas inn som sak på neste styremøte. 

 

4) Endring i verv i FO Nordland. 

Nils Ove Skalltje, nestleder i FO Nordland, har trukket seg. Valgkomiteen er 

informert og jobber med saken.  

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 

5) Kvinnepolitisk konferanse 

Eva deltar på kvinnepolitisk konferanse og kvinner på tvers 22-24 september 2017. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

 

Ref. Anita S
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