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Referat fra styremøte den 29.11.2016 

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

Christian Wik, Anders Eivik, Anita Syvertsen 

Forfall: Nils Ove Skalltje, Lasse Olsen 

 

Sak 38/2016: Referat fra forrige styremøter 

Gjennomgang av styrereferater den 12.09.16, 26.09.16 (mail) og 12-17.10.16(mail) 

og AU møter den 10.08.16, 19.10.16 (mail), 03.11.16 (mail), 07.11.16 (mail), 

10.11.16 (mail) og 15.11.16 (mail). 

Vedtak: Referater tas til orientering. 

 

Sak 39/2016: Økonomi/Budsjett 

Gjennomgang av formålsregnskap per 30.06.2016 og revidert budsjett. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

Sak 40/2016: Møteplan og planlegging av aktiviteter 2017 

Det ble laget aktivitetsplan for 2017. Aktivitetsplan legges på www.fo.no/nordland 

sine sider. Det er enkelte kurs som ikke er klar, de legges inn i planen etter hvert. 

Vedtak: Aktivitetsplan for 2017 vedtatt. 

 

Sak 41/2017: Arbeidsform for FO Nordlands styre i årsmøteperioden 

AU tar avgjørelser som søknader og andre småsaker. 

Styret foretrekker at saker som haster og må være avklart før neste planlagte møte 

skal innkalles per sms til et telefonmøte.  

Andre saker som haster og som skal vedtas eller drøftes kan komme på mail, men da 

må det spesifiseres om det er en styresak eller om det er til drøfting. 

Vedtak: Saken tas til etterretning. 

 

Sak 42/2016: LS-saker 

LS representanten informerte om aktuelle saker som skal opp på neste LS møte den 

13-14.desember.Det er ønskelig med innspill til saker, og at LS representanten 

sender ut aktuelle saker som ønskes drøftet. Innspill på mail i forhold til saker som 

kommer opp under LS møtene må gjerne sendes ut til drøfting ved behov. 

Vedtak: Saken tas til orientering. 

 

Sak 43/2016: Eventuelt 

1) Søknad fra FO Klubben i Hemnes 

FO klubben i Hemnes søker om kr 5.000,- til klubbaktivitet/julesammenkomst med 
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middag for medlemmene. Klubben er ny-oppstartet i 2016. 

Vedtak: Søknad innvilges. 

 

2) Kjøregodtgjørelse 

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) Utbetaling av kompensasjonsdager Marianne K. Hanssen. 

Kasserer Marianne K. Hanssen har innvilget inntil 15/20 dager kompensasjon i 

vervet som kasserer for FO Nordland, da dette krever mye arbeid på fritid. Hun har 

ikke tatt ut noen dager i 2016. Derfor er det ønskelig at dette kompenseres med 

bonus for 2016. 

Vedtak: Kasserer kompenseres med bonus på kr.15.000,- for 2016. Det må 

betales skatt av beløpet. 

 

 

4) Trondhjemskonferansen 

Styret har diskutert saken, og kommet fram til at vi i år heller har lyst til å prioritere å 

delta på Kommunalkonferansen.  

Vedtak: Det settes ikke av midler til deltagelse på Trondhjemskonferansen 

2017. Saken tas opp på nytt når invitasjon og program for 

kommunalkonferansen foreligger. Medlemmene i styret prioriteres.  

 

 

5) Ad Pensjonssaken. 

1) Fylkesleder har bedt kontrollkomiteen i FO Nordland om bekreftelse på om 

rapporten de la fram på årsmøtet til FO Nordland i mars 2016 angående 

pensjonssaken skulle vært vedlagt protokollen fra årsmøtet, da dette ikke ble gjort. 

Kontrollkomiteen i Nordland har sjekket dette opp med kontrollkomiteen sentralt. 

FO Nordland har fått til svar at siden rapporten ble orientert om muntlig på FO 

Nordlands årsmøte i 2016 trenger den ikke legges ved protokollen. Det er derfor ikke 

begått formelle feil angående protokollen fra årsmøtet til FO Nordland 2016. 

Vedtak: Rapporten fra FO Nordlands kontrollkomite arkiveres internt og 
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sendes ikke ut. 

2) Kontrollkomiteen sentralt har hatt saken fra kontrollkomiteen i Nordland oppe 

som sak, og konkluderer med at de vil svare opp henvendelsen i brevs form (se 

vedlegg - referat fra møte i kontrollkomiteen). 

Vedtak: FO Nordland avventer skriftlig svar fra kontrollkomiteen sentralt. 

 

 

 

Ref.Anita 
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