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Referat fra styremøte i FO Viken 
Tid: 3. juni 10.00-12.00 
Sted: Teams 
 
S-protokoll 07/20 
 
Til stede:  David Forsell, Gry Juvelid, Anne-Marit Svenneby, Odd Ravn, Morten 

Olsen, Anita Toverød, Torhild Lien, Harald Baardseth, Trine 
Raknes, Ragnhild Pahle, Sanam Henriksen Rognes, Ellen Utsi, Marit 
Frette Opsahl. Bjarne Gilje, Ingunn Strand Johansen fra kl. 11.02 

 
Sidsel H. Amdam, Charlotte Drøbak  

 
 
S-sak 50/20 Innkallingens lovlighet 
   Vedtak: Godkjent 
 
S-sak 51/20 Godkjenning av referat 
   Vedtak:  Godkjent 
 
S-sak 52/20 Orienteringer 

- Nytt fra profesjonsrådene. Gry orienterer om møtene i 
profesjonsrådene og planene for de ulike konferanser og Webinarer.  

- 18 søknader til stipend.  
- Nytt fra AU -Studiestart jobbing.  
- Plan for sommer avvikling og telefon vaktordning.  
- Beredskapsmøtene til Ledere blir nå hetene: Ledermøter.  
- Alle møter bør være nedstengt til over sommeren..  
- Tiltakspakke 3 – er blitt diskutert. Kommune økonomien må sees på 

i fremtiden ikke bare for 2020.  
- Viktig at de temaer som blir diskutert på de ulike «møter» ( Au, 

ledermøter, fylkessekretær møter) kommer ut til styrene slik at 
organisasjonen vår blir transparent. 

   Vedtak: Styret tar fremleggene til orientering 
  
 
S-sak 53/20 Klubboppfølging – orienteringssak  

 Lokale HTV samlinger 
 Klubbkonferansene 

  Ingunn innleder 
   Vedtak: Styret tar saken til orientering 
 
S-sak 54/20 Økonomi  
 David orienterte. Korona situasjonen sørger for at vi ikke har like stor   

anledning til å bruke penger. God kontroll på økonomien. 
   Vedtak: Styret tar orienteringen til orientering 
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S-sak 55/20 Saker til LS  

 LS 10. og 11. juni 
 LS sakene 25, 28 og 33 blir gjennomgått og drøftet. 

 Sak LS 25 mandatet til yrkesetisk råd.  
Det er bred enighet i styret, at Au sentralt sitt forslag til saken støttes. Det 
ønskes en presisering i siste avsnitt på saksfremstillingen på skriftlighet 
og at det skal være en skriftlig og muntlig tilbakemelding til Landsstyret.  
Sak LS 28 Klubb og organisering. Organisasjons program. Drøftes i våre 
interne Laf møter for så videre og drøfte saken i AU og styret Fremlegger 
saken for styret for videre jobbing. Støtte til etterlatte, til begravelse ved 
dødsfall. Problematiserer dette opp imot når medlemmer er pensjonister 
og ikke har noe igjennom sin arbeidsgiver, hva da?  Det oppfordres til at 
alle setter seg inn i LS sak 28 og at vi jobber oss godt igjennom dette i 
tiden fremover.  
LS Sak 33 – Kontingent. David orienterte. David skal innhente mer 
opplysninger om dette, opplysninger om de eventuelle konsekvenser av 
kontingent endringen. 

 
 Årsregnskapet til FO sentralt. David orienterer.  

 
   Vedtak:   LS representantene tar dette med som fremlegg til RS og til debatten 
på  
 Landsstyremøtet 
 Styret tar dette til orientering 
 
S-sak 56/20 Eventuelt – utgår da ingen innkommende saker blir fremmet. 

 
  
Nytt styremøte 23. juni 2020 i  
Drammen 10-15 på Folketshus, for de som ønsker dette, de som vil koble 
 seg påTeams er fri til det.  
 


