FO Rogaland
Styremøte 20.08.20 – 21.08.20
fo.no/rogaland

PROTOKOLL
Oppstartseminar for styre i FO Rogaland. Den: 20.08.20 – 21.08.20. Sted: Folkets hus Stavanger
Tilstede:
AU: Hilde Slotnes, Elin Lindberg Kjeldsen, Ivar Kvadsheim, Jannicke Larsen (ref.), Karl Hans Braut,
Styremedlemmer: Åshild Jacobsen, Hanne Line Wærness, Jorunn Sørlund, Pål Storerud, Pernille
Aamodt Nessa (dag 1), Anna Rugland, Thomas Rasmussen, Marilyn P. Kristiansen, Harriet R. Hove
Meldt forfall:
Gro Merete Sikveland, Eilen Lura Sjursen, Kjersti Selsås, Karina Marie Myrhagen, Elina Nesheim,
Sofie Hansen Husevåg, Eline Lien
Saksliste:
Sak 60/20: Konstituering: Styret: politikk og ansvarsområder. Godkjenning av dagsorden og tidsplan
Hilde Slotnes åpnet møtet.
Møtet ble satt med 14 deltakere hvorav 12 stemmeberettigede.
Møteleder: Hilde Slotnes, sekretær: Jannicke Larsen.
Dagsorden og tidsplan godkjent som foreslått ved møtets åpning.
Politikk og ansvarsområder ble gjennomgått, og styret konstituert med følgende ansvarsområder:
Tariffpolitikk:
Helse og sosialpolitikk:
Kvinnepolitikk:
Internasjonalt arbeid og solidaritet:
Seniorpolitikk:

AU
Profesjonsfaglig ansvarlig for B, S og V.
Hilde Slotnes
Elin Lindberg Kjeldsen, og Hanne Line Wærnes
Jannicke Larsen

Sak 61/20: Godkjenning av protokoller. Styreprotokoll og AU protokoller
Styreprotokoll 16.06.2020 godkjent.
Protokoll fra AU 12.08.2020 godkjent.
Sak 62/20: Orientering om FO. Organisasjonen. Aktuelle saker. Styringsdokumenter
Ivar Kvadsheim informerte om organisasjonen FO.
Sak 63/20: Orientering om LO. Organisasjonen. Aktuelle saker. FO i LO
Eirin Sund informerte om LO og hennes arbeid som regionleder i LO Rogaland.
Sak 64/20: Økonomi
1. Hilde Slotnes informerte om den økonomiske situasjonen. Forslag til revidert budsjett blir lagt frem
neste styremøte. Forslag til revidert budsjett vil blir lagt frem for representantskapsmøte den 30.
oktober 2020.
2. Profileringsartikler. Vedtak: Godkjent av styret at det bestilles inn 650 kalendere og 175
almanakker.
3. Hilde S la frem sak om dekning av utgifter, reise til og fra Stavanger, i forbindelse med vervet som
leder i FO Rogaland.

Vedtak: Hilde Slotnes, leder, får dekket sine utgifter til reise med gjennomsnittlig 12 reiser i måneden,
jamfør § 5. 1 i ULLT reglementet. Utgiftene dekkes etter reiseregning.
Sak 65/20: Aktivitets-, handlings- og møteplan.
Denne saken må sees i sammenheng med sak 66/20.
Representantskap: Neste representantskap blir digitalt en dag, fredag den 30. oktober.
Planlagt møte 14. og 15. september utgår. Det er også satt opp representantskap den 4. desember, som
vi planlegger å gjennomføre fysisk på folkets hus. Plan B er et digitalt møte.
Det kom opp forslag om teaterforestilling for FO medlemmer i Haugesund og Stavanger. Elin
Lindberg Kjeldsen sjekker opp mulighetene for dette.
Det vil bli gjennomført Grunnkurs i sør-fylket 24. - 25. september, og Haugaland 22. - 23. oktober.
FO Rogaland har satt opp 4 dager for verving av studenter ved UIS fordelt på uke 35 og 36 og den 31.
august ved VID sammen med Solveig Valkvæ som er studentrådgiver fra FO sentralt.
Dato for samling for KS-TV er satt opp den 12. Oktober, mest sannsynlig på Teams.
Når det gjelder Turnuskurs er vi avhengige av andre, for eksempel FO Vestland. Skal tas opp på neste
styremøte. (Tema) Medlemskafeene avlyses. Profesjonskurs – vernepleiere skyves frem i tid.
Kvinnekurs ikke aktuelt nå på grunn av at kurset oppdateres sentralt. Utveksling med Palestina blir
ikke aktuelt i 2020. Kriminalpolitisk konferanse er avlyst. Regional Spekter samling vil bli
gjennomfør på Teams. Dato kommer. Ivar og Jannicke er ansvarlige. Kasserer konferanse den 13.
Oktober, samtidig med regionkonferansen i Rogaland. Hilde og Elin har økonomiansvar i Rogaland og
skal delta.
Kvinner på tvers den 17. - 18. oktober digitalt. Hilde S la frem sak til drøfting for styre. Det er
kommet et spørsmål, fra FO Vestland og FO Viken, om FO Rogaland kan legge til rette for en
samling, for å møtes om kvinnepolitikk, disse dagene. Forslaget er at vi sitter sammen og deltar på den
digitale Kvinner på tvers markeringen. Bakgrunnen for dette er at den kvinnepolitiske
nettverkskonferansen som FO pleier å arrangere i forkant av “Kvinner på tvers” blir avlyst i år. Det
kan også være aktuelt å få til noe felles fredag den 16. Oktober. Forutsetningen er at avdelingene
dekker utgifter til reise og overnatting selv. Grunnen til at vi i Rogaland blir spurt er at vi har hatt
mange deltakere på Kvinner på tvers i alle år. Det er begrenset hvor mange som kan delta på grunn av
pandemien.
Etter drøfting ble det gjort et vedtak.
Vedtak: Styret vedtok at FO Rogaland kan arrangere dette, under forutsetning av at smittevernregler
blir fulgt, og at (noen få utvalgte fylkesledere kan delta på Kvinner på Tvers digitalt fra Folkets hus i
Rogaland sammen med representanter fra styre) maks 20 personer kan delta.
Sak 66/20:
Leder Hilde Slotnes gikk gjennom FO Rogaland sitt vedtatt handlingsprogram for 2020-2022, og
aktivitets og møteplan. Styret kom med nye innspill til aktiviteter i tråd med handlingsprogrammet.
Styret avlyste også allerede planlagte møter og aktiviteter. Mesteparten av endringene ble gjort med
henvisning til den pågående Korona pandemien. Se saksnummer 65/20. punkt over, gjennomgang av
møte og aktivitetsplan.
Bruk av sosiale medier ble diskutert, og er en viktig kanal for å nå medlemmer. Informasjon fra FO
sentralt, og FO Rogaland kan gjerne deles på lokale FO sider. For å oppdatere sider i sosiale medier
kan man bruke FO sin visuelle profil som man finner her på fo.no under Om fo.

Sak 67/20: Kurs og konferanser
Mye er avlyst – se aktivitetsplan.
Sak 68/20: Orienteringssaker. Hoved tariffoppgjøret. Innspill til LO sin kongress
Fylkessekretær Jannicke Larsen informerte om hoved tariffoppgjøret, og oppfordret til å følge med på
fo.no om situasjonen.
Leder Hilde Slotnes orienterte om at FO Rogaland har sendt inn forslag til endringer i LO sitt forslag
til handlingsprogram, organisasjonsprogram, vedtekter og andre saker. Dette skal endelig behandles på
LO sin kongress, i 2021. Innspillene fra FO Rogaland er sendt til lokalorganisasjonene i Rogaland.
Forslagene fra de forskjellige lokalorganisasjonene i Rogaland skal innom redaksjonskomitéen, før
forslaget behandles i Regionrådet, og deretter endelig behandling i Regionkonferansen, som vedtar et
samlet forslag fra LO i Rogaland.
I tillegg har vi foreslått endringer til FO sentralt som de tar med i sine innspill til LO kongressen.
Sak 69/20: Eventuelt
Thomas Rasmussen hadde to saker til eventuelt. Han forbereder begge skriftlig til neste styremøte.

