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Beretning Internasjonalt utvalg -2018-2020 

Forslag vedtak: Årsmøte FO Vestland tar beretningen til orientering. 

  Endringer i perioden   

leder Sølvi Folkestad, leder  Trakk seg S KS 

leder Lene Fjellsbø, leder  V Stat 

medlem Mohamad Mehdi  S Stat 

medlem Hilde Bergesen   S KS 

medlem Maj-Britt Andersen  V KS 

medlem Peter Magnus   V, annen Pensjonist 

medlem Anna Nurmohamed  Trakk seg B, annen KS 

medlem Gry Johannessen  Trakk seg B Stat 

 

Sølvi Folkestad sluttet som leder i juni 2019 og nestleder av utvalget Lene Fjellsbø tok over ledervervet 

frem til årsmøte.   

Utvalget har fulgt en årlig møteplan og holdt faste møter ca. hver 6. uke, til sammen 16 ordinære 

møter. Ytterligere arbeidsmøter ble avholdt i forbindelse med ulike arrangementer og aktiviteter. 

Innkallinger og møtereferater ble fortløpende sendt til fylkesavdelingen. 

Utvalget har fulgt FO Hordalands handlingsplan og bidratt med ett årlig arrangement på internasjonal 

uke i Bergen. Begge arrangement i 2018 og 2019 ble holdt på Cafe Sanaa. Det vi ser vi har vansker 

med, er å nå ut til publikum. Utvalget opplevde at det var relativt lav oppslutning om arrangementene. 

Utvalget har også deltatt i markeringen av sosialarbeiderdagen. 

Utvalget har deltatt aktiv sammen med fylkesleder og nestleder i avdelingen i arbeidet med utlysning 

og tildeling av stipend til medlemmer samt med tilrettelegging av feltbesøk i Tanzania.  Stipendene ble 

tildelt til to medlemmer hvert år.  Feltbesøket består av et organisert faglig opphold på en arbeidsuke i 

samarbeid med vår partner Tanzania Association for Social Workers - Kilimanjaro Branch. 

Medlemmene som ble tildelt stipend gir gode tilbakemeldinger på dette tilbudet.  

 I 2018 var TASWO Kilimanjaro for landsmøte i Tanzania og holdt en internasjonal 

sosialarbeiderkonferanse. FO var representert ved nestledere av utvalget og avdelingen sammen med 

to medlemmer.   

Medlemmene som tildeles stipend bidrar med kunsnkapsformidling til våre kolleger i Tanzania. Etter 

endt opphold skriver medlemmene egen rapport og presenterer denne på fylkesavdelingens 

representantskapsmøter. Rapportene legges ut på FOs hjemmeside. Videre bidrar medlemmene til å 

spre informasjon om FOs solidaritetsarbeid og gi økt forståelse for internasjonalt samarbeid blant Fos 

medlemmer. To medlemmer fra utvalget deltok på samling for internasjonale utvalg i FO i 

Kristiansand.  

Våren 2018 fikk tok vi imot besøk fra fylkesleder for TASWO-Kilimanjaro Farncis Sunguya. Utvalget 

utarbeidet program for besøket. Gjesten holdt et innlegg på FO Hordalands representantskapsmøte. 

Styret og utvalget hadde egne møter for oppfølging av samarbeidsavtalen. Det ble ikke tatt imot besøk 

fra TASWO i 2019. Styret i TASWO K ble isteden for invitert til et to dagers opphold i nabobyen Arusha 

nord i Tanzania for felles evalueringsmøte med delegasjonen fra FO.  

I månedsskiftet august-september dro en delegasjon fra FO til Tanzania i forbindelse med vårt 

samarbeid med TASWO. Delegasjonen fra FO besto av Grethe Kvist, fylkesleder Lene Fjellsbø, leder 



internasjonalt utvalg, Mohamad Mehdi, nestleder og Ann-Kristin Nygård leder av FO Sogn og Fjordane. 

Besøket var planlagt for å evaluere samarbeidet og vurdere et videre samarbeid. Ettersom FO Vestland 

stiftes i mars 2020 var det viktig at fylkesleder i Sogn og Fjordane kunne delta og vurdere et slikt 

samarbeid for den fremtidige fylkesavdelingen.  

Samarbeidsavtalen mellom FO Hordaland og TASWO K løper ut i mars 2020 og FO vestland plikter å 

videre føre samarbeidet frem til stiftelsesmøte i mars. Partene oppsummerte evalueringen i egen 

rapport og konkludert med en intensjon om å videreføre samarbeidet. Det ble laget et utkast til ny 

intensjonsavtale som ble behandlet på stiftelsesårsmøte 10. mars 2020.  

I den nye 4-års avtalen legges det opp for gradvis nedtrapping av økonomisk tilskudd samt en dobling 

av antall feltbesøk for medlemmer kan tildeles stipend. Videre reduserer avtalen gjensidige besøk til 

annet hvert år i forbindelse med årsmøter.  

TASWO K fikk oversendt nye maler for søknad om midler og rapportering for neste periode. Malene er 

anbefalt fra Solidaritetsutvalget i FO sentralt. Søknaden for 2020 ble mottatt medio november og vil 

bli behandlet på stiftelsesmøte. Den nye modellen for samarbeidet forutsetter at TASWO K har egne 

økonomiske bidrag i samarbeidet. 

På siste møte for 2019 og som Internasjonalt utvalg i FO Hordaland var utvalget enig om å stille seg 

disponibel for interimstyret i FO Vestland for å bistå og ivareta internasjonalt utvalgs sine oppgaver.   

Herunder stipend for våren 2020 og program for feltbesøk og forberedelser samt kontakt med 

TASWO. Utvalget besluttet å donere resten av beholdningen fra våre solidariske varer fra Tanzania, til 

Robin Hood huset. Disse blir overlevert i julepakninger i starten av desember.  


