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Protokoll
Fra styremøte i FO Rogaland, 16.06.2020, gjennomført på Teams.
Til stede: Hilde Slotnes, Ivar Kvadsheim, Elin Lindberg Kjeldsen, Karl Hans Braut, Åshild Jacobsen (deler av møtet),
Hanne Line Wærness, Pål Storerud, Eilen Lura Sjursen, Anna Rugland, Thomas Rasmussen, Harriet R. Hove (meldt
forfall tidlig i møtet), Karina Myrhaugen (student), Jannicke Larsen (ref.)
Meldt forfall: Jorunn Sørlund, Pernille Aamodt Nessa (permisjon), Marilyn P. Kristiansen, Kjersti Selsås, Gro Merete
Sikveland

Sak 50/20: Konstituering. Valg av møteledelse. Godkjenning av innkalling
Leder Hilde Slotnes åpnet møtet.
Møtet ble satt med 13 deltakere hvorav 11 stemmeberettigede.
Møteleder: Hilde Slotnes, sekretær: Jannicke Larsen.
Dagsorden og tidsplan ble godkjent som foreslått ved møtets åpning.
Sak 51/20: Godkjenning av protokoller
Eilen Lura Sjursen meldte endringer til protokoll fra styremøtet 28.05.20. Protokoll oppdateres.
Ivar Kvadsheim meldte endring til protokoll fra AU 08.06.20. Protokoll justeres.
Sak 52/20: Orientering fra landsstyret sitt møte den 10-11. juni.
Hilde Slotnes orienterte fra landsstyret. Jonas G. Støre var gjest. Rogaland tok opp sak ang. kontingent med
utgangspunkt i notat fra Karl Hans Braut. Åshild Jacobsen opplyste at saken undersøkes sentralt, trenger lengre tid
for å se hvordan dette vil påvirke medlemskontingenten.
Åshild Jacobsen anbefalte at styremedlemmer leser protokoll fra landsmøtet og stiller spørsmål ved behov for mer
informasjon.
Sak 53/20: Økonomisaker, innkjøp av profileringsmateriale.
Elin Lindberg Kjeldsen la fram informasjon om hva som er kjøpt inn. Har brukt ca kr. 100.000. Styret vedtatt at
kopper og handlenett kjøpes inn.
Regnskap er sendt ut. Preget av lav aktivitet på grunn av koronasituasjonen.
Ivar Kvadsheim presenterte forslag om å søke AU sentralt om å få omdisponere midlene som skulle vært brukt til
utveksling med Betlehem. Betlehem har bedt konkret om annen type støtte i forbindelse med covid 19 situasjonen.
Vedtatt at saken oversendes politisk ledelse.
Sak 54/20: Rekruttering
Elin Lindberg Kjeldsen opplyser at medlemsmassen sakte men sikkert øker. Har fokus på å ivareta de som står i
fare for utmelding.
Håper, med tanke på smittevernhensyn, at vi kan stå på stand for å rekruttere ved studiestedene til høsten.
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Rogaland er høyt oppe på statistikken i bruk av sosiale medier sammen med Vestland.
En av medlemsfordelene i FO er å få hjelp fra tillitsvalgte, samtidig tar en del personer som ikke er medlemmer
kontakt med tillitsvalgte. Sjekk ut tidlig i samtalen om vedkommende er FO medlem.
Sak 55/20: Kurs og konferanser
LO Stat og Spekter har satt opp kurs til høsten. Det skal gjennomføres kurs i kommuneøkonomi digitalt fra FO
sentralt. Hvordan kan vi hjelpe tillitsvalgte i situasjoner hvor kommuner står i fare for nedbemanning?
Sak 56/20: Orienteringer
Ingen orienteringer.
Sak 57/20: Innspill til LO kongress 2021
Forslag til LO-kongressen både til FO sentralt og til regionkonferansene må være klare før sommerferien 2020.
Notat vedlagt innkallingen til styremøte viser viktige saker fra FO.
Sak 58/20: Aktivitets og møtekalender
Det planlegges oppdateringskurs for vernepleiere. Skolekonferanse planlegges videre i august. Grunnkurs for
tillitsvalgte står på planen i Rogaland, i tillegg blir det samarbeid med Vestland om LAF kurs. Vi satser på
«fysiske» kurs.
Gjennomgang av aktuelle datoer for styremøter, aktivitetskalender oppdateres. Neste styremøte blir på Folkets hus
20. - 21. august.
Sak 59/20: Eventuelt
Thomas Rasmussen - rekruttering i Haugesund. Ønsker flere medlemmer fra boligenheten. Er i dialog med flere
potensielle medlemmer. Etterlyser oppdateringskurs for vernepleiere på «nordsiden» som kan være et positivt
bidrag for verving. Hanne Line Wærness ser på mulighet for å gjennomføre kurs både i nord og sør av fylket.

Stavanger, 24.06.2020
Jannicke Larsen
referent
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