Viken
PROTOKOLL STYREMØTE
Tid:22. – 23 september.
Sted: Klekken hotell.
Ingunn Strand Johansen, David Forsell, Gry Juvelid (teams) Odd Ravn, Sanam,
Anita, Torild Lien, Herdem Trønnes, Ellen, Marit Frette Opsahl, Ragnhild Fossås
Pahle, Lena Buholdt, Trine Raknes, Ole Tommy Mæland og Bjarne Gilje (referent)
Tema:
Styrearbeidet og organisasjonsutvikling i FO etter Landsmøtet i 2019
Innleder: Marianne Solberg
FO sin strategiske kommunikasjonsplan.
Fra ide til synlighet i fylker og kommuner.

Oppstart/Midtveis/Før nytt Årsmøte:
Hva skjedde?
Hvordan møtte vi utfordringen i FO Viken
Hva er endret og hva tar vi med oss videre
Innleder: Leder og AU

S-sak 49/21 Innkallingens lovlighet.
Vedtak: Innkallingen ble godkjent.

S-sak 50/21 Godkjenning av referat
Vedtak: Referatet ble godkjent.

S-sak 51/21 Orienteringer
- Arendalsuka
o Ingunn deltok fra FO Viken etter ønske fra politisk ledelse.
- Valgresultatet
o Bra resultat. Må følges opp med påvirkning av ny regjering/nytt storting
- LO for alle
o Gry er også koblet å dette arbeidet. Fokus på å få på plass lokale
tillitsvalgte
- Profesjon
o Gry informerte om det profesjonsfaglige arbeidet i Viken og planlagte
arrangementer
 Digitalt fagkafe fr Nav ansatte (30-35 påmeldte) med Hanne
Glemmestad fra politisk ledelse
 Digitalt kurs om PAS (positiv atferdsstøtte) (ca 50 påmeldte)

Viken
Høstkonferanse 21 10 Folkets hus Drammen, også streamet. Adv.
Ragnhild Kverneland -taushets plikt
 Fagkonferanse 06.12 Lillestrøm – div innledere
 Skolekonferanse Halden 1.-2.11
Verving og student arbeid
 5506 medlemmer - ny rekord!
 Nå mulig å møte opp på høyskolen!


-

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.
På bakgrunn av drapet på NAV – ansatt i Bergen brukte styret noe tid på å drøfte
den aktuelle situasjonen og hvordan denne kan følges opp lokalt både på NAVkontor, helseforetak, institusjoner o.l.
Konklusjon: Det sendes ut et skriv til alle hovedtillitsvalgte med råd om hvordan følge
opp lokal situasjon med tanke på vold og trusler om vold.
Harald Baardseth informerte om møte med Jonas Gard Støre m.fl. der han
representerte sykehusene. Tema var tillitsreform. Flere politikere, rådgivere,
fagforeninger og presse var til stede.

S-sak 52/21 Klubboppfølging, rekruttering og medlemsbevaring
- Klubbkonferansen.
o Avholdt i Åsgårdstrand og i Fredrikstad
o Tema kommunikasjon
- Temamøter og konferanser profesjon høst 21
- Digitale kaffekopper med klubber
o Ingunn, Anne Marit og Gry har hatt digitale kaffekopper med tillitsvalgte/
klubber
- Verving
- «Turneer» med tema; politisk påvirkning og vold, trusler om vold og netthets
o På etterskudd her pga korona – viktig å være ute og møte tillitsvalgte og
medlemmer
S-sak 53/21 LS saker
Følgende saker ble drøftet
 Varslingsrutiner i FO
 Møteplasser i FO
 statsbudsjettet
 Boligsosial plattform
 Norge trenger en sosialminister

Vedtak: «Landsstyrerepresentantene tar med seg innspill fra styret til
landsstyremøte»

Viken
Uttalelsene sendes til LOs regionråd med forslag om at de legges frem for
regionkonferansen til LO Viken / FO.
S-sak 54/21 Økonomi
David Forsell orienterte om økonomisk situasjon. Det er lite forbruk på flere poster
grunnet digital gjennomføring av møter og kurs.
Kontorlokasjoner
Vedtak: FO Viken skal ha to hovedlokasjoner. Kontorene skal være i Drammen og i
Sarpsborg.
S-sak 55/21 Fylkessekretærene
Anne-Marit orienterte om fylkessekretærenes arbeid
S-sak 56//21 Årsmøtet 2022
Avholdes 9.10. mars 2022 i Fredrikstad. Styret møter opp 8.3.
Innspill
 Sosialt arbeid i Hellas - også aktuelt for RS – møte
 Trond Henriksen – tidl. «norges farligste mann»
 Harald Eia – om fagforeninger
 Trygve Skau – underholdning dagtid!

S-sak 57/12 Eventuelt
Påminnelser:
 Kvinner på tvers 23-24.10 . Deltakelse dekkes fra FO Viken.
 Trondheimskonferansen 28.01. – 29.01.2022 Hvem ønsker å delta.
 RS Olavsgård 23.-24.11 –åpent for påmelding
Mottatt innspill på å nominere Elin Kufås til sosialarbeiderprisen 2022

