Vestfold og Telemark

Protokoll 30.09-01.10.2020
Styremøte i FO Vestfold og Telemark.
Tid:
Sted:

30.09-01.10.2020 0
Åsgårdstrand

Sak 15/20

Konstituering

Til stede: Oddvar Gran, Mona Mathisen, Vidar Byholt, Linda Pettersen, Farshad
Mohseni (Teams/Elektronisk), Arne Klindt, Leif Johnsen, Jostein Fosse, Linn Holvik,
Cecilie Dreyer, Wenche Kongerød, Hege Selnes Johnsen, Sissel Olsen, Tina
Ediassen, Kristine Amundsen.
Rune Soma fra FO sentral var med oss på dag 1.
Innkallingens lovlighet
Vedtak: Det er lovlig innkalt.
Saker til eventuelt:
Godkjenning av dagsorden:
Vedtak: Dagsorden godkjennes
Uttalelser:

Sak 16/20

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 09.09.2020 godkjent

Sak 17/20

Saksliste og protokollutkast – mal
Vedtak: Malen som ble presentert i møtet ble vedtatt.

Sak 18/20

Nytt styremedlem
Idde Mari Baar-Dahl har trukket seg av helsemessige årsaker.
Oddvar Gran orienterte

Vedtak: Sissel går inn som profesjonsfaglig ansvarlig, Linn går inn som
styremedlem. Den nye valgkomiteen orienteres.

post@vestfoldogtelemark.fo.no
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Sak 19/20

Styre- og organisasjonsarbeid.
Innledning v/Rune Soma, FO Sentralt:

Styrets ansvar, makt og myndighet, konsekvenser for avdelingen som
følge av vedtak i landsmøtet 2019.

FOs vedtekter
Permisjonsbestemmelser i hovedavtalene.
Styresaker, saksgang og forholdet styret/utvalgene.

Sak 20/20

FO-dagene 2021
Vedtak: Vi setter av inntil kr. 115.000 . Det skal dekke de nødvendige
kostnader for AU og de profesjonsfaglige ansvarlige og ytterligere 3
styremedlemmer fra profesjonsfaglig utvalg.
Innenfor denne rammen lager vi ti stipend på kr 4500,- til medlemmer. Vi
prioriterer tillitsvalgte. Fire stipend av kr 3500,- til studenter.

Sak 21/20

Orienteringer

 Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige.
Det ble gjennomført gruppearbeid. Stikkord fra gruppene følger her.
Vernpleierene: Ønsker å møte for seg selv, samarbeide med andre utvalg og
lignende der det er aktuelt. Spille inn temaer fra lokalt til sentralt nivå. Finne ut av hva
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våre vernepleiermedlemmer er opptatt av. Tenke valgkamp – vernepleierens plass
handler mye om økonomi og prioriteringer. Naturlig å samarbeide med helse- og
sosialpolitisk utvalg.
Barnevernspedagogene: Ønsker å møte for seg selv og samarbeide med andre der
det er aktuelt. Jobbe med temaet master for barnevernspedagogene. Jobbe med
bemanning og spisskompetansen barnevernspedagogen har, også i et tverrfaglig
perspektiv. Taushetsplikt og problemstillinger rundt dette.
Sosionomene: Hvordan jobbe politisk påvirkning. Sosionomens plass i skolen.
Kartlegge situasjonen på de områdene hvor sosionomen tradisjonelt har vært, men vi
nå antar sosionomen blir skvisa (kriminalomsorg, spesialisthelsetjenesten med mer),
Fagcafeer: Hva er sosialt arbeid og andre enkelttemaer. Diskusjon rundt mastergrad
(er). Autorisasjon. Rapportere til sentralt koordineringsledd. Gjennomfører
telefonmøter en uke før styremøtene.

 Helse- og sosialpolitikk v/leder.
Fylkesleder tar initiativ til første møte i utvalget.
Vi sender 3 representanter til møte hos Larvik SP 1. oktober. Linda Pettersen, Mona
Mathisen og Hilde Fjellanger (Larvik) deltar fra FO. Tema rusreformen.
 Tariff v/fylkessekretærene
Orientering ved fylkessekretær Linda Pettersen.
 Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget.
Utvalget har hatt sitt første møte. På Bjørnøya i Farris. Utvalget legger ikke opp til
aktivitet i år, heller ikke julesamling. Ta igjen til neste år. Kommer til å fordele oss slik
at vi har aktivitet på to steder: Tønsbergdistriktet og Skien/Porsgrunn-distriktet. Ser
på mulighet for tur med hele gruppa til Bjørnøya.
 Internasjonalt arbeid v/leder.
Orientering ved leder Oddvar Gran. Tina Ediassen blir med i utvalget.
Sissel Olsen og Mona Mathisen ønsker å tenke på om de vil være med.
 Økonomi v/økonomiansvarlig
Hege og Vidar har begynt å jobbe med revidering. Vi mener vi har 240.000.- vi
kan omdisponere. Vi har sett følgende muligheter: styrking av balansen, bruke
100.000 til FO dagene slik det er foreslått fra AU.
Vedtak: Det daglige økonomiansvaret er fylkesleder sitt. Oppgaven delegeres
til fylkessekretær Vidar, Vidar attesterer. Økonomiansvarlig i avdelingen, Hege
Selnes-Johnsen, anviser.
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 Nytt fra fylkesavdelingen
 Post: Årets tillitsvalgt
Orientering ved leder. Årets tillitsvalgt skal kåres på
landsstyret i desember. Vedtak: Vi sender ut en mail til alle
medlemmer for å få nominasjoner.
 Søknader
Ingen søknader
 Annet: Kontorlokaler
Orientering ved Oddvar. Kontoret i Skien er definert som
hovedkontoret. Dette ble definert på ekstraordinært årsmøte i
fjor. Vi har to kontorer i Tønsberg. Vi sier opp det ene
kontoret i Tønsberg. Da sparer vi ca 40.000,På sikt skal vi samlokaliseres med LO Vestfold og Telemark i
Porsgrunn. Vedtak: Fremlegg tatt til orientering. Styret bifaller
at vi sier opp det ene kontoret i Tønsberg og jobber videre
med planen i Porsgrunn.

Vedtak:

Styret tar fremleggene til orientering

Sak 22/20 Landsstyresaker v/leder og landsstyrerepresentant.
Fylkesleder informert om sakene som skal opp på neste LS
LS sak 45/20: Underveisrapportering fra ULLT, LS-sak 46/2020 om kontingentsaken
fra Landsmøtet, Sak 47/2020 klima og miljøstrategi. Sak 53/2020 - Uttalelser, LS sak
55/20 Streikestønad.
Fylkesleder fikk med seg innspill på kontingentsaken – om kontingent blir trukket
riktig ute med tanke på definisjon bruttolønn.
Vedtak: Gjennomgangen ble tatt til orientering.
Sak 23/20 Sosialarbeiderprisen v/fylkessekretær Vidar
Vedtak:
Styret innstiller for representanskapet:
1.FO Vestfold og Telemark skal ha en sosialarbeiderpris som deles ut i forbindelse
med sosialarbeiderdagen.
2. Utforming av statutter: AU legger fram sak for styret 12/11 på bakgrunn av innspill
fra styremedlemmer og utvalgene. Frist for å sende tilbakemelding til
vidar.byholt@fo.no er 2/11 12:00.
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Sak 24/20 Stipend v/fylkessekretærene
Linda og Vidar innledet om de gamle ordningene.
Forslag til vedtak: AU legger fram sak med forslag til nye retningslinjer på neste
styremøte. Dette gjøres med bakgrunn i diskusjonen i styremøtet 1/10 og de gamle
ordningene.

Sak 25/20 Julearrangement v/fylkessekretær Vidar
Vidar orienterte.
Vedtak: Vi gjennomfører ikke digital eller fysisk juleavslutning. AU tar en diskusjon
på bakgrunn av innspill på styret om hva vi gjør i forbindelse med jul.

Sak 26/20 Informasjonsbrev til medlemmene v/leder
Vedtak: Det lages et infobrev til medlemmene i Vestfold og Telemark til
jul.

Sak 27/20 HMS-rutine FO Vestfold og Telemark v/leder
Saken legges frem i møtet.
Vedtak: Hege Selnes-Johnsen og Sissel Olsen er HMS-ansvarlige i styret.
Fylkesleder tar initiativ til et møte med dem. Vi samler informasjon fra de andre
avdelingene og FO Sentralt/Landsstyret om HMS-rutiner i FO.

Sak 28/20 Sosiale medier
FO Vestfold og Telemark har Facebookside. De gamle avdelingene
hadde Instagramkonto, Snapchat, og Twitter. Disse er ikke slettet.
Fylkesleder informerte om informasjonsstrategi presentert for fylkeslederne i
eget møte.
Vedtak: Facebooksiden driftes som nå ut 2020. Helhetlig SoMe-strategi legges
fram for representanskapet november 2020.
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Sak 29/20 Verving
Studentverving USN
Verving av yrkesaktive
Medlemspleie
Fylkesleder orienterte.
Vedtak: Styret ber AU se på muligheten for å lage en vervekampanje før jul. AU får
fullmakt til å iverksette kampanjen.
Sak 30/20 Årshjul
Til diskusjon: Hvilken informasjon trenger styret? I hvilken form? Hvor
skal dette publiseres?
Vedtak: Vi lager et årshjul fordelt på måneder hvor faste FO-aktiviteter i FO Vestfold
og Telemark listes opp. Dato for aktivitet oppdateres fortløpende når det er mulig.
Sak 31/20 Klagesak
Behandles konfidensielt
Forslag til vedtak: Saken oversendes kontrollkomiteen.
Sak 32/20 Eventuelt
Farshad: Riksrevisjonens rapport om Bufetat: Vidar tar kontakt med Olav
og følger opp sammen med han.
Neste styremøte: 12.11.2020

Referent:
Du har rett til permisjon:






HA del b § 3-5 i KS og
HA § 39 i Staten
HA § 52 i Spekter
HA § 4-4.4 i Virke
HA §5-8 I NHO
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