
Vestfold og Telemark  

   
 

 

Protokoll16.04.2021 

Styremøte i FO Vestfold og Telemark. 

 

Tid: 09:00-14:00 

Sted: Teams (digitalt) 

 

  
Sak 25/20 Konstituering 

  

Til stede: Vidar Byholt, Linda Pettersen, Oddvar Gran, Mona Mathisen, 

Sissel Olsen, Tina Silseth, Farshad Mohseni, Leif Johnsen, Jostein 

Fosse, Kristine Amundsen, Hege Selnes-Johnsen, Linn Holvik,  

 

Jostein permisjon fra 12:45. 

 

  Innkallingens lovlighet 

     Vedtak: Det er lovlig innkalt. 

 

  Godkjenning av dagsorden: 

  Vedtak: Dagsorden godkjennes 

 

  Uttalelser: 

 

  Saker til eventuelt: 

 

  

 

Sak 26/20  Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

   

  Vedtak: 

  Protokoll fra styremøte 11.03.2021 godkjent 

 

Sak 27/20  Orienteringer  

 

 

➢ Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige. 

o Mona: Ikke mye nytt siden sist. Jobber med et avisprosjekt, samarbeider 

på Teams, faste møte hver 6-8. uke. 

 

 

➢ Helse- og sosialpolitikk v/leder. 

o Uttalelse og oppfølging av sak i Larviksskolen – miljøterapeuter i skolen. 

Blir nyhetssak i forkant av neste hovedutvalgsmøte i Larvik. 

o APs landsmøte: Rusreformen diskuteres i nå. NAV: Oppsøkende, 

mulighetene finnes allerede. Tillitsreformen. 

o AU skal møte SV og snakke om samarbeidsavtale 
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➢ Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget. 

o Ikke mye nytt herfra. Håper få første samling i august 

o  

 

➢ Internasjonalt arbeid v/leder 

o Egen sak om internasjonalt arbeid. 

 

➢ Økonomi v/fylkessekretær Vidar og økonomiansvarlig- 

o Nytt økonomisystem under implementering.  

 

➢ Nytt fra fylkesavdelingen 

✓ Post 

✓ Søknader 

✓ Annet 

▪ Linda orientert om mellomoppgjøret så langt. 

 

 

    Vedtak: Styret tar fremleggene til orientering 

  

 

Sak 28/20 Landsstyresaker v/leder og landsstyrerepresentant. 

     

     Ingen nye saker. Neste LS i juni. Neste styremøte skal behandle disse 

  sakene til dette møtet. 

 

Sak 29/20 Ghirass kultursenter 

 

Oddvar orienterte om henvendelse fra Ghirass – beskrevet i 

sakspapirene. 

a) Vi har kr. 30.000 på en egen Ghirass-konto. AU foreslår å bevilge 

disse pengene til Ghirass på bakgrunn av hvordan situasjonen er der 

nå. 

b) Skal vi bevilge penger fra eget budsjett til Ghirass?  

c) VIPPS-aksjon for Ghirass 

d) Søknad til andre FO-avdelinger og samarbeidende fagforeninger. 

 

Vedtak: Under forutsetning av at Ghirass ønsker å motta penger: Vi 

overfører pengene fra Ghirass-konto i hht. til punkt a. Vi bevilger kr. 

5000 + kr. 5000 fra hhv. Internasjonalt utvalgs konto og fra konto for 

bevilgninger. Vi iverksetter VIPPS-aksjon etter punkt c. Vi iverksetter 

punkt d.  

 

 

Sak 30/20 Nytt ULLT-reglement 
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Orientering og diskusjon. Hvordan skal FO Vestfold og Telemark 

implementere ULLT-reglementet hos oss? 

  

• Vi må lage tilpasninger av reglementet til oss.  

• Vi må lage individuelle avtaler der det er nødvendig. 

• Valgkomiteen må orienteres. 

• Vi bør dokumentere dagens praksis. 

• Forslag om at vi SKAL ta kontakt med FO sentralt ved konfliktsaker. 

• Sykefraværsoppfølging: Innspill på at nestleder ikke bør ha 

sykefraværsoppfølgingen av leder for å verne driften og verne 

sykefraværsoppfølgingen. Vi diskuterte alternativer. HSM-ansvarlige? 

Andre? 

• Innspill rundt hjemmekontor, må konkretiseres hos oss. 

• Diskusjon rundt tilstedeværelse på kontor/ikke tilstedeværelse. 

Oppgavene styrer? Fast tilstedeværelse? 

• Aviser-vi må følge med i lokalavisene. A-media abonnement. 

• Hjemmekontor 

• Bruk av egen bil 

 

 

Vedtak: AU og HMS-ansvarlige i styret tar diskusjonen til orientering, og 

legger fram forslag i neste styremøte.   

 

 

Sak 31/20 Vervestrategi 

 

 AU legger fram forslag til strategi. Strategien legges fram i møte.  

 

 Diskusjon 

 

 Vi må alltid ha med oss “vervetanken”. 

 

Vervestrategi: AU server privat sektor, gjøre oss synlige ute. Følger opp 

LO for alle-strategien. I kommunene blir det viktig å ha med seg HTV og 

styrene, lager et samarbeid med klubb og AU. Få tillitsvalgte i klubbene 

hvor det mangler tillitsvalgte. Bufetat: Mona tar dialogen med Olav 

Borsheim her. Sykehusene: STHF-jobber videre slik hun gjør. Vi bygger 

klubb på SiV. Studenetene: Fortsetter arbeidet, bygge studentlag. 

Sosiale medier: Få opp aktiviteten. Små klubber: Gi dem en 

oppmerksomhet.  

 

Vedtak: AU jobber videre med vervestrategi, legger fram forslag i neste 

møte. Verving skal være fast sak på styremøter og 

representantskapsmøter fremover. 
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Sak 32/20 Valgkamp 

 

 

 Hva gjør vi? Diskusjon 

 

• Samarbeidet med partiene er viktige 

• Avisinnlegg, media. 

• Stå på stand med LO, gjerne sammen med andre tillitsvalgte. 

 

 Vedtak: AU jobber videre med innholdet i valgkampen. 

 

 

Sak 33/20 Møtedatoer 

 

 Styremøter, representantskapsmøter, kurs, tillitsvalgtnettverk mv.  

 

• Turnuskurs: 5.mai (FO Agder)  

• Representantskap:23 og 24 november  

• Styremøter: 27.mai, 1.september, 6.oktober, 3. november, 

1.desember.  

•  Arbeidslivskurs: 6.-10.september 

• Tillitsvalgtnettverk: 19.mai 

 

 

Sak 34/20 Eventuelt 

 

  

Neste styremøte:  27.05.2021 

 

 

 

Referent: Vidar 

 
 

 


