Vestfold og Telemark
Saksliste og protokollutkast 01.09.2021
Styremøte i FO Vestfold og Telemark.
Tid: 09:00-15:30
Sted: Teams

Sak 47/21

Konstituering

Til stede: Oddvar Gran, Linda Pettersen, Vidar Byholt, Mona Mathisen,
Hege Selnes Johnsen, Kristine Amundsen, Sissel Olsen, Torunn B.
Steinsholt, Leif Johnsen, Rose Heian, Torild Eivik, Farshad Mohseni.
Forfall: Wenche Kongerød
Innkallingens lovlighet
Vedtak: Det er lovlig innkalt.
Godkjenning av dagsorden:
Vedtak: Dagsorden godkjennes
Uttalelser:
Saker til eventuelt:

Sak 48/21

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Vedtak: Protokoll fra styremøte 10.06.2021 godkjent.

Sak 49/21

Orienteringer

➢ Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige: Mona informerte.
Det gjennomføres kurs i bruk av Teams i regi av avdelingen, gjennom AOF.
Styret ble oppfordret til å melde seg på.
➢ Helse- og sosialpolitikk v/leder. Oppfordring til deling av innhold i sosiale
medier som produseres sentralt. Vi deltar på politiske møter, gjerne sammen
med tillitsvalgte. Vi har fått invitasjon til å stå sammen med LO på stands
lørdagene fram mot valget. Etter valget: Vi skriver brev til politikerne i våre
valgkretser etter valget.

FO Vestfold og Telemark
➢ Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget.
o Venter på at smitten skal gå ned
o Utvalget møtes i morgen
o Medlemmene savner aktivitet
o Ønsker å komme på Teams for egen maskin
➢ Internasjonalt arbeid v/leder.
o Pengene er sendt Ghirass. Vi har fått takkemail. Utfordrende å sende
penger dit.

➢ Økonomi v/fylkessekretær og økonomiansvarlig
o God kontroll på økonomi, men mangler formålsrapporter ennå.

➢ Nytt fra fylkesavdelingen
✓ Post
✓ Søknader
✓ Annet
▪ Vi er på plass i nye lokaler, fast møtedag tirsdager.
▪ Mona og Oddvar var på Arendalsuka.
✓ Valgkamp
▪ Deltakelse på møter
▪ Stands med LO
▪ LO-radioen

Vedtak:

Styret tar fremleggene til orientering

Sak 50/21 Landsstyresaker v/leder og landsstyrerepresentant.
Tina har søkt permisjon. Torild går inn som representant (er valgt som første vara på
landsmøtet). 2. vara er Torunn.
Vedtak: Styret tar saken til orientering.

Sak 51/21 Vervestrategi
Det sendes mail til alle klubber (HTV og ledere) med invitasjon til en prat om
hvordan vi skal bruke strategien lokalt.
Det er pakket og blir sendt ut materiell til Signo Vivo, Bymisjonen i Vestfold, NAV stat,
Bufetat,
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FO Vestfold og Telemark
Boka til Hanne Glemmestad sendes ut til alle NAV kontorene.
Støtte til materiell for vernepleiere når de er på øvingsavdeling. FO sentralt skal ta
opp dette og noen andre ting med Fagforbundet i lys av den avtalen vi har med
Fagforbundet.
Vi har stått på stand sammen med LO ungdom på universitetet i Porsgrunn. Snakket
med mange studenter. Vi inviterer styremedlemmer og andre med på stand.
Vi har også et samarbeid med studentrådet på universitetet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering

Sak 52/21 Representantskapsmøte
Representantskapet er 23. og 24. november på Park Hotel Sandefjord.
Profesjonsutvalget kalles inn kvelden før. Vi inviterer valgkomiteen og
kontrollkomiteen. Vold og trusler som tema på dag to. Utfordre noen fra
arbeidstilsynet til å si noe om arbeidet med dette i helse- og sosialtjenestene. Invitere
noen av de som jobber med dette fra FO sentralt. Litt underholdning. Mona jobber
med tema og underholdning til repskapet.
Innspill fra Torild Eivik: Trusler på det mørke nettet, hva gjør politiet med disse, blir de
det gjelder varslet?
Innspill fra Hege K. Johnsen: Dette kan vi bygge videre på og lage en fagdag.
Vedtak: AU jobber videre med planlegging av representantskapet.

Sak 53/21 Kurs i veiledningsteori og metode
Vidar la fram saken. Vi kommer tilbake med mer informasjon til neste
Markedsunersøkelse, evaluering med mer.
Saken ble diskutert. Styret er positive.

Vedtak: Styret tok fremlegget til orientering
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styremøte:

FO Vestfold og Telemark

Sak 54/21 Tariff og lønnsforhandlinger
Status ved Vidar og Linda
Vedtak: Styret tok fremlegget til orientering.

Sak 55/21 Markering av 30 og 40 års medlemskap
Oddvar orienterte.
Saken tas med seniorutvalget 2. september
Vedtak: Seniorutvalget og AU jobber videre med jubilantmarkering.

Sak 56/21 Eventuelt

Neste styremøte: 06.10.2021

Referent: Vidar
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