Viken
Referat fra styremøte i FO Viken

Tid: 22. februar 2021 kl. 09.15 – 15.00
Sted: Teams
S-protokoll 02/21
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Trine Raknes,
Harald B: permisjon fra 10,35 til 13,00
Marit F. O: Permisjon fra 11,30 til 13,00
Ragnhild P. F: fra kl. 13,00 ut møte.

S-sak 09/21 Innkallingens lovlighet
Godkjent

S-sak 10/21 Godkjenning av referat
Godkjent

S-sak 11/21 Orienteringer
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-

Regionråd – ARP skal frontes. Trygge arbeidsplasser med tanke på
volds problematikk.
- LO sitt representantskap. Mimmi jobbet hardt med Lo – de må nå se
på likelønn. Likelønns jobbing må jobbes med raskt og bør være en
Hastesak.
- Profesjonsarbeid. Planer om våren. Veileder kurs – på digital
plattform. Barnevernsreformen – jobbes med å finne innledere.
Valgkamp temaer – velge noen av de sentrale temaer. Studentene –
klasseroms vandring. Sosionom argumentasjon opp imot sykehuset
– godt samarbeid mellom Gry og Borgar. STUDENTENE
ORIENTERER: Vært i alle klassene, venter på svar fra noen
klasser. Utvidet styret, nå er vi 6 stk. Nye hettejakker med navn og
verv på ryggen. 8. april Quiz Digitalt. 29.01.2021 kontaktmøte med
Gry og Anne-Marit. Årsmøte 15. april.
- LO for alle/NHO-området Morten Olsen orienterer: streik i NHO ble
avbrutt før Medlemmer i FO Viken ble tatt ut. Det skal settes ned et
partssammensatt utvalg – riksmegler pålegges at partene lir enige.
Medlemstallet øker. Vi må fortsette å jobbe. Nye tillitsvalgte er på
plass, ny klubb er stiftet Blåkors i Fredrikstad.
- Fylkessekretærene. Hektiske dager. Liten tid til saksbehandling.
Omstilling og nedbemannings kurset. Raske rigginger av
skoleringer. David rigger nå statlig skolering på tariff osv.
- 8. mars. Tydeliggjøre hvorfor Fo markerer denne dagen. Samarbeid
med kvinner på tvers. Likestillingsutvalget jobber også med dette.
___________________________________
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
S-sak 12/21 Økonomi – gjennomgang av budsjett 2020.
FO bruker nå et nytt program som kalles Visma.
God kontroll på økonomien.
_______________________________________
Vedtak: Styret tar saken til orientering.
S-sak 13/21 Valgkamp
Se vedlegg:
1. hva mener LO sine medlemmer
2. OU rundskriv fra FO
-

FO sine tre punkter. Fra VG til justiskomiteen
Invitasjon med listetoppene i SVK
Møter med politikerne etter initiativ fra tillitsvalgte og medlemmer

Det bør være en god fordeling på alle partier på venstresiden. Media
kanal TikTok er en viktig arena å være på. Profilere LO sammen
Fagforbundets bobil sammen med grillhenger til NAF.
FO må være synlig tidlig, dette pga. forhåndsstemming.
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Tema TikTok meldes inn til FO sentralt både til studentleder og
medieavdelingen. Disse jobber videre med dette. Undersøkelse til våre
medlemmer utvides med spørsmål om hvilket media som bør brukes for
å synliggjør tema som er viktig i FO .
Møte med politikere spilles inn som små #snutter# Dette jobbes det s
videre med.
______________________________________
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

S-sak 14/21 Kommunikasjon
- Sosiale Meder og nettsider/FO.no.
- 3. halvår
- Ekstern/intern
______________________________________
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

S-sak 15/21 Klubboppfølging og vervekampanje
- Årsmøter. Mimmi, Marit, Marianne, Hanne eller Ole Henrik kan
inviteres for å si noe om hva FO nå jobber med. Ingunn kan også
inviteres.
- Verve Kampanjen. Alle kan lage en liten snutt der man sier noe om
hvorfor det er klokt og være medlem i FO. Dette for å dele på nett.
- Det jobbes videre med handouts. Sekker, reflekser, nøkkelbånd og
røde skrivebøker.
_____________________________________
Vedtak: Styret tar saken til orientering

S-sak 16/21 Eventuelt
Harald B- ARP sak. Klientens faktiske behov, hva med de ansattes
situasjon, hva med de ordinære oppgaver, dette bør evalueres parallelt.
Både klientens faktiske behov og den ansattes behov må sees i
sammenheng, ikke beregne det ene og ikke det andre.
Etter Corona økte spiseforstyrrelse problematikk i Vestre Viken. Dette
bare fortsetter å øke. Neste gruppe som øker, er også depresjon og
suicid det er over dobling på antall mennesker på dette området. Skal vi
mene noe generelt om dette?
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Vedtak: Styret tar saken til orientering. Gry innkaller til
profesjonsutvalgene til møte, og drøfter dette enda mer inngående.
Målet er en god presentasjon som FO sentralt jobber videre med.

Referent: Anne-Marit Svenneby
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