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PROTOKOLL STYREMØTE 

 
Protokoll til styremøte 08-21 i FO Viken 
 
 
 
 
Tid:3. November kl.09,00-15,00  
Sted: Teams  
 
 
Til stede: Ingunn Strand Johansen, David Forsell, Gry Juvelid, Odd Ravn, Anne-
Marit Svenneby (referent), Sanam, Torild Lien, Charlotte Drøbak, Herdem Trønnes, 
Ellen Utsi, Marit Frette Opsahl, Ole Tommy Mæland Ragnhild Fossås Pahle, og 
Bjarne Gilje  
 
Vara: Lena Buholdt, Ole Tommy Mæland, Sidsel Amdam, Marie Lund, Charlotte 
Drøbak, Gondola Peshawa, Herdem Trønnes.  
 
For fall: Trine Raknes, Anita Toverød, Lena Buholt, Marie Lund, Harald B forfall fra 
kl. 11,20. Sanam fra kl, 13,30. 
 
 
 
S-sak 58/21 Innkallingens lovlighet 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.  

  
 

 
S-sak 59/21 Godkjenning av referat 
 
Mangler navn på til stede værelse: Anne-Marit Svenneby 
Vedtak: Innkallingen ble godkjent med bemerkning.  
  
 
 
S-sak 60/21 Orienteringer 

- Studentverving 
 Gry og Anne-Marit Orienterer. Vi har vervet inn ca. 80 stk 

studenter. 29. november er det planlagt et møte med studentene 
ved Hiof.  

- Tariffarbeidet 
 Odd og Bjarne orienterte om hvordan man i denne Tariff 

perioden har gjennomført. Fylkessekretærer er inne i noen 
kommuner og forhandler. Det er ulikheter imellom kommuner og 
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arbeidsgivere. Det vil jobbes med tre kommuner i tiden som 
kommer for å få på plass en HTV. Ås, Vestby og Ullensaker. 

 Sannam orienterer fra Brusettkollen. 
  Ellen Orienterer fra kriminalomsorgen.  
 Harald orienterer fra sin arbeidsplass. 
 David orienterer fra Staten. Nav Øst Viken– godt resultat. 

Høgskolen i Østfold- bra resultat. 
 Bjarne Nav Vest Viken, orienterer.  
 Torhild orienterer om prosessen Ringerike har hatt i dette 

forhandlings oppgjøret.  
- LS møte og Lederforum. 

 Ingunn orienterer. Lederforum i Fylkesleddene skal møte politisk 
ledelse 5 ganger i året. Tema varsling på de valgte 
representanter i FO land. Det skal «lages» et varslingsutvalg der 
medlemmer kan sende inn varslinger på oss som jobber i 
Fylkesleddet.  

- LO sin region konferanse 
 Ingunn orienterer. I sin helhet var det en god konferanse.  
 Ingunn foreslår at det velges inn flere i varaer inn til plasser i 

regions konferansen i LO.  
- Profesjonsarbeidet 

 Gry orienterer. Høstkonferanse, skole konferanse. Profesjons 
samling på Klekken. Digitalt pas kurs med Ulf Berget.  Fag 
konferanse 6. des – full booket. 10. des felles profesjons møte og 
planer for 2022 legges. 

- LO for alle 
 Morten orienterer. Det har vært skifte av leder- ny leder er nå 

Renate Storlie. Fysisk samling 17. november i Oslo.  
 Gry og Morten planlegger et treff der man ser på hvor de fysiske 

møtene skal være osv.  
 Vi har et stort potensialt i det private «område»  

- Kvinner på tvers 
 Ingunn orienterer. Temaer var: Streik i et historisk perspektiv. 

Afghanistan og kvinners stilling, av Elisabeth Eide. Kampen mot 
stillheten, barnefattigdom.  

 
Vedtak: 

-  Informasjonen ble tatt til orientering.  
- Det forelegges for rep skapet at det velges inn flere varaer til LO 

regionalt.  
 
 

 
S-sak 61/21 Klubboppfølging, rekruttering og medlemsbevaring 

- Verving yrkesaktive 
 5600 medlemmer i FO Viken i dag – dette er bra.  
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 Vervekampanjen må gjøres kjent, på alle treffpunkter vi har med 
mulige medlemmer og der vi treffer våre medlemmer slik at det 
skapes et initiativ ute på arbeidsplassene.  

 Vår egen brosjyre blir verifisert slik at den er i tråd med FO sin 
profilerings mal. Gry tar kontakt med Henning i FO sentralt for en 
sjekk.  

- «Turneer» med tema; politisk påvirkning og vold, trusler om vold og 
netthets. 
 Ingunn orienterer.  
 Ingunn kommer gjerne på arbeidssteds besøk og hun holder 

gjerne også kurset om Vold og trusler.  
 Ingunn deler også 45 min opplæring på tillitsvalgt timen en gang 

på nyåret.  
- Møte med klubbstyrene 

 Ingunn orienterer.  
 Inviter inn Ingunn på styremøtene.  

- Møte om tertialrapportene/forberedelse kommuneplaner 
 Ingunn orienterer: møte med disse HTV i disse kommuner, 

Asker, Drammen, Sarpsborg, Indre Østfold og Lillestrøm.  
 
Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.  
 
 
 
 
S-sak 62/21 Økonomi  

 David orienterer.  
 

Forslag til vedtak: Budsjett 2022 vedtas og oversendes representantskap. 
 
 
  Infosak: Prosess mot to lokasjoner i Viken 

 Ingunn orienterer. Møtelokaler i Drammen – noen utbedringer er 
på å påregne.  

 Oslo kontoret i dag består av to stk. Vi har deling av drifts 
utgifter.  

 Orientering om leiekontrakten med FO Oslo, lokalene der.  
 Det jobbes videre med smidige løsninger.  

 
Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.  
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S-sak 63/21 Representantskapet på Olavsgaard 
 Ingunn orienterer. Forslag til årsplan fremlegges styret. Viktig å 

nevne at Årsplan er et levende dokument igjennom hele 2022. 
 Ingunn går igjennom sakslisten. 

  
Forslag til vedtak: Sakslisten, årsplan og sakspapirer godkjennes med de endringer, 
og sendes representantskapet.   
 
 
 
 
S-sak 64/21 Eventuelt  

- Innsending av innspill til tariffarbeidet opp imot debatthefte – 
orientering.  
 Innspill som er kommet inn er sammenfattet og sendt inn til 

forhandlingsavdelingen innen fristen.  
- Sak fra Torhild Lien 

 Nafo seminaret – deltok på FO stand. Vi fra FO Viken var til 
stede. Medlemmer hadde kommet bort til standen og har ønske 
om at det å kjøpe FO Stæsj for medlemmer skal bli en realitet.  
Til orientering så jobbes det med dette i FO sentralt.  

- Jule mat på styremøte.  
 1. des Styremøte. Middagen serveres på Rorbua. Vi må velge 

oss ut 3 retter og velge fra.  
   

  
 
Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering 

  
 
 

  
Møte avsluttet kl: 14.00 
 


