Vestfold og Telemark
Protokoll 12.11.2020
Styremøte i FO Vestfold og Telemark.
Tid: 09:00 – 15:30
Sted: Grenaderveien 4, Skien

Sak 33/20

Konstituering

Til stede: Oddvar, Mona, Linda, Vidar, Hege, Leif, Arne, Jostein, Sissel, Wenche,
Cecilie,
Innkallingens lovlighet
Vedtak: Det er lovlig innkalt.
Godkjenning av dagsorden:
Vedtak: Dagsorden godkjennes
Uttalelser:
Saker til eventuelt:

Sak 34/20

Sak 35/20

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 30. September – 1. oktober godkjent. Det
bemerkes at sakspapirer til om stipendordning og sosialarbeiderprisen
ikke ble sendt ut før det ble bedt om.

Orienteringer

➢ Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige.
o FO-dagene 2021. 27 ønsket å være med. Det har blitt utført trekning.
De som fikk tilslag har fått beskjed, det er også etablert venteliste.
o Mona orienterte om planer og avlysninger av møter. De profejonsfaglig
ansvarlige ønsker at det gjennomføres møter digitalt slik at man kan
jobbe og være forberedt.

➢ Helse- og sosialpolitikk v/leder.
o Utvalget har ikke hatt møte.
o Linda har holdt appell til støtte for polske kvinner
o Møte med Maria Aasen Svendsrud i dag
o Leserinnlegg vedrørende likelønnsdagen er sendt avisene

FO Vestfold og Telemark
➢ Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget.
o Leif orienterte. De tenker to møter pr. mnd. Et i Vestfold og et i Telemark.
Aktivitet er inntil videre avlyst til og med januar.
➢ Internasjonalt arbeid v/leder.
o Har hatt møte. Ser på muligheten for å utvide aktiviteten til å handle om
mer enn kultursenteret i Jerusalem.
➢ Økonomi v/fylkessekretær og økonomiansvarlig
o Her blir det detaljert gjennomgang ifbm. sak om revidert budsjett.
➢ Nytt fra fylkesavdelingen
✓ Post
✓ Søknader
✓ Annet
▪ Situasjonen på kontoret fram til jul – korona: Vi følger
myndighetenes anbefalinger som gjelder Sone 1 i
Vestfold og Telemark. Pr. nå betyr det mest mulig på
hjemmekontor.

Vedtak: Styret tar fremleggene til orientering

Sak 36/20 Landsstyresaker v/leder og landsstyrerepresentant.
Oddvar orienterte
• Kontingentsaken: Det gjøres ikke noe med kontingenten nå.
• Sak om miljø/klima: FO tar hensyn i sin daglige drift. Innkjøp med
mer. FNs bærekraftmål. FO tar mål av seg til å løfte fram den helseog sosialpolitiske siden i dette.
• Arbeidsgruppe nedsatt for å se på HMS/arbeidsvilkår for fulltids
frikjøpte.
• Sosialarbeiderprisen deles ut på neste LS.
Vedtak: Styret tar fremleggene til orientering.
Sak 37/20 Statutter/retningslinjer
• Sosialarbeiderprisen
• Stipendordning
• Tillitsvalgtnettverket

Vedtak: Styret innstiller for representantskapet
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•
•

•

Statutter for sosialarbeiderprisen vedtas som fremlagt, AU retter faktafeil og
tar språkvask.
Stipend: Ordningen vedtas med følgende endringer: Tid for minimum
medlemskap endres fra 6 mndr. til ett år, endres fra bokstipend til generelt
stipend for videreutdanning og kurs, alle betalende medlemmer omfattes av
ordningen, det forutsettes dokumentert fullføring.
Mandat for tillitsvalgtnettverket vedtas som framlagt.

Sak 38/20 Nettsider og sosiale medier
• Oddvar orienterte om møte med Rose, Signe og Hilde (tidligere SoMegruppe i FO Vestfold). De ønsker å beholde Facebook som en
hovedplattform, Twitter en den plattformen som vurderes som minst
aktuell. Snapchat vurderes som viktig for å nå yngre. Instagram kan
også være viktig.
• Leif orienterte om utviklingen av hjemmesiden. AU hadde møte med Leif
hvor vi gikk gjennom eksisterende hjemmeside. Det er viktig å se hva
som skaper synlighet og best effekt. Det jobbes videre med dette.

Vedtak: Styret tok fremleggene til orientering.
Sak 39/20 Revidert budsjett 2020 v/økonomiansvarlig
Vedtak: AUs forslag til revidert budsjett ble vedtatt.

Sak 40/20 Bierverv arbeidsutvalget. Innledning v/leder
•
•

Oddvar orienterte om bierverv generelt.
Linda orienterte om sin Salsa danseskole.
Vedtak: Styret tok fremleggene til orientering

Sak 41/20 Aktiviteter 2021
Vedtak: Datoer fremlagt i møtet ble vedtatt. Aktivitetskalender og form på
denne ble vedtatt.

Sak 42/20 Kontorlokaler, Porsgrunn og Tønsberg. V/leder
•

Kostnader vil bli noe høyere i eventuelt nytt lokale i Porsgrunn enn det vi har
for begge lokasjoner i dag. Ca. 210.000/år samlet, i tillegg kommer lokasjon i
Tønsberg hvis vi beholder noe der. Samlet utgift i dag er ca. 190.000/år.
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Vedtak: AU fortsetter å jobbe med sikte på nye lokaler i Porsgrunn sammen med
LO og andre LO-forbund.

Sak 43/20 Eventuelt

Neste styremøte: Foreslås 13.01.21.

Referent: Vidar
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