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Referat fra styremøte den 25.04.2016 

Tilstede: Gunhild, Nils Ove, Marianne, Marte, Eva, Anita 

Forfall: Lasse, Mona N, FO Student.  

 

Sak 15/2016: Gjennomgang av referat fra forrige møter. 

Gjennomgang av referat fra styremøte den 29.02.16, AU møter den 15.3.16 og 

8.4.16. 

Vedtak: Referater godkjennes. 

 

Sak 16/2016: Informasjon vedr. søknad om økonomisk støtte til frikjøp av 

hovedtillitsvalgt i Bodø Kommune. 

FO Nordland fikk svar på dette som kopi av mail til hovedtillitsvalgt i Bodø 

Kommune den 19.04.16, der pensjonssaken er sendt fra FO Sentralt. Det er 

spesifisert i siste setning i mailen at FO Sentralt ikke kan behandle slike saker på 

grunn av vedtektene § 12, der det spesifiseres at klubbene er fylkesavdelingenes 

ansvar. 

Gjennomgang av aktuelle dokumenter i saken. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

Sak 17/2016: Informasjon om sak oversendt kontrollkomiteen – pensjonssaken. 

Gjennomgang av svar fra FO Sentralt ang denne saken. Gjennomgang av alle 

aktuelle dokumenter i saken. Gunhild og Anita har hatt møte med kontrollkomiteen 

til FO Nordland, som jobber videre med å hente ut dokumentasjon i saken fra FO 

Nordland og FO Sentralt. Når kontrollkomiteen har ferdigbehandlet saken vil den bli 

lagt fram for representantskapet i FO Nordland. Gjennomgang av 

nedbetalingsplanene som FO Sentralt har foreslått. Nedbetaling behandles under sak 

18/2016. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

Sak 18/2016: Budsjett/økonomi. 

Gjennomgang av kvartalsrapport 1.kvartal 2016 for FO Nordland. Det har vært noe 

overforbruk i mars, dette utjevner seg sannsynligvis i april. Dette skyldes planlagt 

tillitsvalgtskolering.    

FO Sentralt har laget forslag til nedbetalingsplan for 2, 3 og 4 år. Signaler fra 

årsmøtet 2016 er at det nedbetales på 2 år. Det tas ikke opp likviditetslån før det er 

behov for det.  

Vedtak: Utgifter til pensjon nedbetales over 2 år. 
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Sak 19/2016: Planlegging av aktiviteter i 2016. 

Representantskap og tariffkonferanse kjøres i lag i begynnelsen av september 2016. 

2-4 november arrangeres «FO dagene», det legges opp til at deltagerne i 

profesjonsfaglig utvalg får dra. Profesjonsfaglig utvalg oppfordres til å legge et møte 

i Oslo i samme tidspunkt. 

Oppstart av profesjonsfaglig utvalg 25 mai på Mo. 

Møteplan for styret, AU og representantskap høsten 2016. Egen møteplan legges på 

www.fo.no/nordland 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 

Sak 20/2016: Innkomne saker. 

Ingen innkomne saker. 

 

Sak 21/2016: Eventuelt. 

1) Informasjon om at nestleder i FO Tone Faugli har trukket seg. 

2) Uttalelsen om «Nulltoleranse for vold, trusler om vold og krenkelser» som 

ble vedtatt på årsmøtet til FO Nordland 2016 er sendt ut til 19 aviser i 

Nordland. Den er kommet på trykk i 6 aviser og kommer i Fontene. 
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