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 26.01.21 

 

PROTOKOLL STYREMØTE 1/2021 FO VESTLAND 

Fredag 22.01.2021 – kl. 09.00-14.00 

Teamsmøte 

Lunsj kan kjøpes, inntil kr 150,- og kvittering sendes post@vestland.fo.no 

Det er ønskelig at alle vara deltar på Styremøtene når de holdes digitalt. 

    Forfall/perm 

Leder & landsstyret Grethe Kvist S   

Nestleder & vara landsstyret Ann-Kristin Nygård S   

Fylkessekretær Bente Nilssen Owren V   

Fylkessekretær Jan Egil Haugland S   

Fylkessekretær Lene Fjellsbø V   

Landsstyrepresentant Trude Elisabeth Fardal B  forfall 

Profesjonsfaglig ansvarlig - B Ann Grethe Aasheim B  forfall 

Profesjonsfaglig ansvarlig - S Lene Fauskanger S  09.00 10.15 

Profesjonsfaglig ansvarlig - V Siv Aspeseter V  forfall 

Medlem - Spekter Randi Hatlem B   

Medlem – Stat & kassererfunksjon  Mohamad Mehdi S  13.15 – 14.00 

Medlem - KS Magnus Nymoen B   

Medlem  Carjet Demir B  Forfall 

Vara nr.1 Anne Mette B. Almeland V   

Vara nr.2 Liv Wigdahl S  forfall 

Vara nr.3 Trude Devik B  forfall 
 

 

1/2021  INNKALLING OG DAGSORDEN 

Dato for Styremøte er endret i forhold til vedtatt Møte- og aktivitetsplan 2021 pga. dagsmøte LO 

Bergen og omland. Møte blir arrangert digitalt.  Innkalling er sendt ut via Teams og innkalling med 

dagorden sendt i epost 14.01.21. Sakspapir legges i Teams kanal. Hovedsaker: Streik i NHO og 

representantskapsmøte 8.mars.  

Forslag møteleder er Grethe Kvist og referent Ann Kristin Nygård 

Faste saker hvert styremøte;  

Innkalling og dagsorden 

FO Vestland - avdelingen 

Arbeidsutvalg 

Avdelingsstyret 

Representantskapet 

Handlingsprogram og Tiltaksplan 

Økonomi 

mailto:post@vestland.fo.no
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Landsstyret 

Eventuelt 

Saker utsatt/overført fra sist styremøte 

ingen 

Andre saker til dette styremøte 

FO studentene – forslag fast sak til styremøte 

Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter– forslag fast sak til styremøte 

Tariffpolitikk, medlemssaker og arbeidstidssaker - forslag fast sak til styremøte 

Verve, beholde medlemmer – forslag fast sak til styremøte 

Klubber og tillitsvalgte – forslag fast sak styremøte 

Aktuelle saker neste AU møte  

Ingen  

 

Styremedlem med ansvar for profesjonsfaglig utvalg for vernepleierne har søkt om permisjon fra 

sine verv til mai 2021. Det vil være naturlig at nestleder i utvalget trer inn i styret i denne perioden. 

Leder tar kontakt med vedkommende. 

Vara til fylkesstyret blir kalla inn fast til styremøtene i 2021. 

 

Vedtak: Møteleder Grethe Kvist, referent Ann Kristin Nygård. Innkalling og dagsorden med oppsatte 

saker godkjennes. Hovedsaker dette møte blir: Streik NHO under sak 11 

og Representantskapsmøte 8. mars. Nye faste saker på dagsorden blir:  

- FO studentene  

- Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter 

- Medlemssaker, arbeidstidssaker og tariffpolitikk 

- Verve, beholde medlemmer  

- Klubber og tillitsvalgte 

Vara til fylkesstyret vil bli kalla inn fast til styremøtene i 2021. Leder tar kontakt med nestleder i 

profesjonsfaglig utvalg for vernepleiere vedrørende plass i fylkesstyret frem til mai 2021. 

 

SAK 1 Innkalling og dagsorden 

SAK 2 FO Vestland - avdelingen 

SAK 3 Arbeidsutvalg 

SAK 4 Avdelingsstyret 
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SAK 5 Representantskapet 

SAK 6 - ny Klubber og tillitsvalgte 

SAK 7 Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter.  

SAK 8 Handlingsprogram og Tiltaksplan 

SAK 9 Økonomi 

SAK 10 -ny Landsstyret 

SAK 11 - ny Tariffpolitikk, medlemssaker og arbeidstidssaker  

SAK 12 - ny FO studentene 

SAK 13 - ny Verve og beholde medlemmer 

SAK 14 Eventuelt 
 

2/2021  
FO VESTLAND – avdelingen  
På grunn av Coronasmitte følges anbefalte retningslinjer om organisering av arbeidet. Nå jobbes 

det primært på hjemmekontor, frem til nye retningslinjer kommer 19.01.20. Samarbeid mellom de 

to kontorene skjer på Teams. Sist kontorsamling var i desember. Gjennomgang av rutiner, 

arbeidsdeling og planer for 2021. 

Vedtak: Arbeidsutvalget vurdere at nødvendige sikringstiltak er satt inn for å ivareta de tillitsvalgte 

på avdelingskontorene. Pågående streik i NHO er ekstra arbeid og andre oppgaver må prioriteres 

ned.  

3/2021  
AU MØTE  
I Grunnlagsdokumentet vedtok vi;  

«Det skal vera 7 møte i arbeidsutvalet, eitt i forkant av kvart styremøte og dessutan styresamlinga. 

Dette er møte som kan haldast som videomøte. Det skal vera eitt AU møte ved oppstart kvart 

semester. Dette skal vera fysiske møte, frå lunsj til lunsj» 

1.  11.januar 12.30-15.00 Teams  
2.  01. - 02.mar 09.00-12.00 Førde  Lunsj/ lunsj 

3.  06.apr 09.00-12.00 Teams   

4.  31.mai 12.00-15.00 Teams   

5.  09.aug 12.00-15.00 Teams   

6.  06.-07. sept. 12.00-15.00 Bergen lunsj/lunsj 

7.  04.okt 12.00-15.00 Teams   

8.  22.nov 12.00-15.00 Teams   

 

Plan for AU møter i avdelingen ble vedtatt i Møte- og aktivitetsplan for 2021. AU har gjennomgått 

planen og lunsj til lunsj møte som nå utgikk blir i mars.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning  



4 

 

4/2021  
STYREMØTE 
I Grunnlagsdokumentet vedtok vi følgende; 

«Det blir halde 6 styremøte per år, 3 i løpet av våren og 3 om hausten. Kvart semester blir det lagt 

eit møte til gamle Hordaland og eit til gamle Sogn og Fjordane. Eitt møte pr. semester blir halde som 

halvdags videomøte. I tillegg blir halde ei årleg styresamling over fleire dagar» 

Plan for styremøter i avdelingen ble vedtatt i Møte- og aktivitetsplanen for 2021.  

 1 22.jan Teams-møte 09.00-14.00 

 2 18-19.mars Førde lunsj/lunsj 

 3 16.apr Teams-møte 09.00-12.00 

 4. 10.jun Bergen 09.00-15.00 

 5. 26.-27.aug Førde lunsj/lunsj 

 6. 23.sep Teams-møte 09.00-12.00 

 7. 21.okt Teams-møte 09.00-12.00 

 8. 02.des Bergen 09.00-15.00 

Styret må gjennomgå planen og drøfte dagsorden for neste styremøte som er i Førde 18.-19.mars.  

Vedtak: Oppsatt møteplan for avdelingsstyremøtene følges og følgende saker settes opp på 

dagsorden for styremøtemøte i Førde 18.-19.mars 2021: handlings – og tiltaksplan, oversikt klubber 

og hovedtillitsvalgte og arbeidsoppgaver avdelingskontoret. 

5/2021  
REPRESENTANTSKAPSMØTE 
I Grunnlagsdokumentet vedtok vi følgende:  

«FO Vestland sender ut innkalling seinast 4 veker før møte. Innkalling med dagsorden skal sendes ut 

senast 14 dagar før møte. Vedlagt innkalling følger: 

• Dagsorden med tidsplan 

Sakspapir, med saksutgreiinga som i størst mogleg grad tar med ulike tilnærmingar og som 

problematiserer tema.  

• Liste over medlemmer i representantskapet 

• Protokoll frå førige møte» 

Plan for representantskapsmøter i avdelingen ble vedtatt i Møte- og aktivitetsplan for 2021. Vi må 

gjennomgå planen og sette dagsorden for møte 8.mars. AU har diskutert saken og har følgende 

forslag til møte: 

• Hilsning til Kenneth Larsen ved oppstart 

• LDO om redgjøringspliken (ARP) 

• Linn Stalsberg «feminisme i nyliberal tid» 

• Revidert budsjett om årsregnskap foreligger 

Arbeidet med å innhente forslag til kandidater til representantskapet fra hver region og 

tariffområde fortsetter. Gjennomgang av dokument som viser status ved inngangen til 2021. 

Vedtak: Vedtatt plan for representantskapsmøte gjennomgått. Innkalling sendes ut innen 8.februar. 

Dagsorden for møte 8 mars blir som følger: revidert budsjett, tariffnytt, ARP og likestillingsarbeid. 
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6/2021  
KLUBB OG TILLITSVALGTE 
Det blir gitt en orientering om klubber og tilstand hva gjelder antall tillitsvalgte og Hovedtillitsvalgte 

i avdelingen. Hvilke utfordringer vi står overfor og hvilke prioriteringer som er gjort og hvordan det 

jobbes for å få flere HTV og tillitsvalgte på plass, etablere UTV(Utvalg av tillitsvalgte) og klubber.  

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning.  

7/2021  
TILLITSVALGTSKOLERING, NETTVERKSMØTER OG REGIONMØTER 

Tillitsvalgtskolering 2021 

03-04. februar ? IKT skolering Bergen Grethe eksterne 

09.-10.feb Grunnkurs  TEAMS Grethe Lene & Grethe 

03.-04.mars Arbeidstidskurs Førde/teams Jan Egil Jan Egil & Bente 

28.apr politisk påvirkningsarbeid Bergen Grethe GK & AK & eksterne 

01.juni Forhandlingskurs  Førde Jan Egil Jan Egil & Bente 

03.juni Forhandlingskurs  Bergen Bente Bente & Jan Egil 

13.-17.sept LAF kurs   Rogaland Rogaland Jan Egil, Bente & Lene 

26.-27. okt Tillitsvalgtkonferansen 2021 Bergen AU Styret & eksterne  

09. – 10.nov Arbeidstidskurs Bergen Bente Bente & ? 

I tillegg har Mohamad Mehdi og Magnus Nymoen sagt at de kan ha 3 timers kurs 

«Ansettelsesprosessen», som kan være aktuelt som skolering for Nettverksmøtene KS vår 2021.  

Nettverksmøter KS /regionmøter 
Det er i grunnlagsdokument og budsjett lagt opp til to møter i hver region i året, heldagsmøter med 

skolering og tid til diskusjon om representasjon, tillitsvalgte og saker til representantskapet. Det 

jobbes med å lage plan for 2021.  

Nettverksmøter NHO, Virke og Spekter 
Det er i grunnlagsdokument og budsjett lagt opp til 4 møter hvert år, også med skolering.  

Spekter: Orientering ved Jan Egil Haugland og Lene Fjellsbø: Det innkalles til 2 timers Teams møter i 

Spekter Bergen og Spekter Førde hver for seg. Så blir det ett fellesmøte på Teams. Videre 

organisering kommer vi tilbake til når koronasituasjonen er mer avklart.  Det jobbes også med 

skolering av de tillitsvalgte i bruk av medlemsarkivet.  

NHO: orientering ved Bente Owren 

Virke: orientering ved Bente Owren 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. IKT-skuleringen blir utsatt pga. NHO-streiken. 
Arbeidstidskurs nr. 2 blir gjennomført 9. – 10. november i Bergen. 

8/2021  
HANDLINGSPROGRAM TILTAKSPLAN 
Årsmøte vedtok Handlingsprogram for årsmøteperioden og styresamling i august fulgte opp med 

tiltaksplan. AU vedtok at Grethe Kvist og Ann Kristin Nygård skulle forberede gjennomgang for 

styret;  

Vedtak: Styret har fått presentert en gjennomgang av Tiltaksplan som er debattert og oppdatert i 

møte.  
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9/2021  
ØKONOMI 

Nytt økonomisystem 
Skolering er gjennomført for kontorsekretær og leder. Visma virker å være et godt system, men det 

kan være noe ekstra arbeid i forbindelse med innføring.  

Regnskap og revidert budsjett 
Bilag for desember er sendt inn jamfør frister. FO vil levere årsregnskap. Vi har meldt inn ønske om 

å ha revidert budsjett til behandling på representantskapsmøte 8.mars. Arbeidet med revidert 

budsjett som skal opp på representantskapsmøte 8. mars avventes. I den forbindelse skal vi også ha 

samtaler med FO klubben i Bergen om regnskap og dekning av utgifter knyttet til de frikjøpte 

tillitsvalgte.  

Innkjøp  
Vi venter på kontorstoler som er bestilt til de fleste.  

Gaver 
Tillitsvalgte i utvalg, råd komiteer eller etter avtaleverket stiller opp på undervisning, verving eller 

andre former for dugnad. Det er bra å gi en form for oppmerksomhet 

Gavekort kr 300,- hos  

o Norsk Folkehjelp – ulike prosjekter; «nødhjelpspakke» «minefri skolevei» «nødhjelp 

flyktninger» 

o Handalabutikken – gavekort til å handle for – indirekte hjelp til det palestinske folket.  

FO blomst, kr 300,- pluss frakt til medlemmer som er i sosiale media eller på annet vis synliggjør FO. 

Sendes ut med hilsen/FOkort.  

Bevilgninger /Søknader  
Støtte til ulike solidaritetsprosjekt og lignende. Formål 2055. Både nasjonale og internasjonale.  

Bilgodtgjørelse for 2021: Grethe Kvist søker bilgodtgjørelse for bruk av egen bil.  

Vedtak: Arbeidet med nytt økonomisystem er tatt til orientering. Vi håper det på sikt vil lette 

arbeidet for kontorsekretær. Styret innvilger støtte til 8.mars iniativet i Bergen med kr. 5000,- og 

Handala`s venner med kr. 2000, - i anledning fylkessekretær Kenneth Larsens minne. 

Søknad fra Grethe Kvist om bilgodtgjørelse jf. § 9.5 i Ullt-reglementet er innvilget. 

10/2021  
LANDSSTYRET 

Neste LS er 11.februar. det blir et telefonmøte for å fatte vedtak om «årets sosialarbeider» Vi har 

sendt epost til alle medlemmer og oppfordret de om å melde kandidater.   

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

11/2021  
TARIFFPOLITIKK, MEDLEMSSAKER OG ARBEIDSTIDSSAKER  

De ulike arbeidsgiverområdene:  

KS: Særavtalene i KS med utløp 31.12.2020 der FO er part enten direkte eller som en del 

av LO Kommune reforhandlet. Jeg viser til KS nettside: 
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Medlemssaker 
Det er et jevnt tilsig av nye saker hvor de fleste løses på en god måte i samarbeid med tillitsvalgte 

og uten å måtte involvere arbeidsgiver.  

Det føres oversikt over aktive medlemssaker (der kontakt med arbeidsgiver er etablert)  

Aktive saker er nå: 10 

Arbeidstidssaker 
 Sakene er fordelt på fylkessekretærene, jamfør ansvar for regioner i KS. BO har ansvar for LY sine 

saker enn så lenge. Antall saker aktive nå: 14 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

 

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/revisjon-av-saravtaler-pr.-

1.1.2021/  

Spekter:  

Stat:  

Virke:  

NHO: streik fra 09.01.21. Ett medlem v Frelsesarmeen ved 1.uttak, fire medlemmer ved 

Stendi ved 2.uttak. Det vil være behov for flere som kan stå streikevakt sammen med de 

streikende.  

 Fanemarkering mandag 25. januar kl. 13.00 på Torgalmenningen i Bergen. 

Private: Irmelin Stødle fra FO informerte styret i høst om «LO for alle» og sak er satt til 

kontormøte 11.01.20 for avklaring videre oppfølging.  

 

12/2021  
FO STUDENTENE 
Avdelingen sendte ut brev til alle studenter HVL Bergen i høst og fikk svar fra en som ønsker å være 

del av et lokallagstyre. GK og LY har invitert henne til Teamsmøte med studentansvarlig FO og leder 

av FO studentene. Så skal innkalling gå ut til alle studentmedlemmer. Dette 45 minutters info. 

møtet vil bli fulgt opp av kafemøte for aktuelle for lokallagsarbeid.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

13/2021  
VERVE OG BEHOLDE MEDLEMMER 

Vervekampanje i regi av FO  
Fra Epost i november:  

Det er nå 9 av 11 fylkesavdelinger som kan vise til positiv vekst så langt i år. Best resultat har 

fortsatt FO Rogaland, som nå har en netto vekst på 167 medlemmer. FO Trøndelag på andreplassen 

haler litt innpå (+134 medlemmer). FO Agder har også nå brutt grensa på 100 med en netto vekst på 

106 medlemmer. Det gjør at FO Rogaland og FO Agder nå har nøyaktig samme prosentvise vekst 

https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/revisjon-av-saravtaler-pr.-1.1.2021/
https://www.ks.no/fagomrader/lonn-og-tariff/saravtaler/revisjon-av-saravtaler-pr.-1.1.2021/
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med 5,9 %. Vi minner om at til- og fraflytting (bytte av fylkesavdeling) ikke er inkludert i disse 

tallene. Her er tallresultatene for alle avdelinger (pr. 1. desember): 

Landsstyremøtet i oktober 2020 vedtok måltall for landsmøteperioden. Målet er at FO er 35.000 

medlemmer når landsmøtet settes i november 2023. Dette innebærer en medlemsvekst på 17,3 

prosent. Vi ligger pr. 1. desember ca. 200 medlemmer etter dette «skjema» 

 

Måltall verveplan i denne landsmøteperioden.  

Fylke 
Medlemmer  
01.01.20 

Måltall 
 1.1.2024 

Nødvendig 
 årlig vekst 

Årlig  
vekst 
2015-
19   

Måltall  
med 
35.000 

AGDER 1787 2026 60 51  2096 77 

INNLANDET 2498 2833 84 73  2930 108 

MØRE OG ROMSDAL 1544 1751 52 31  1811 67 

NORDLAND 1546 1753 52 41  1813 67 

OSLO 3765 4270 126 89  4416 163 

ROGALAND 2816 3193 94 54  3303 122 

VESTFOLD OG TELEMARK 1974 2239 66 56  2316 85 

TROMS OG FINNMARK 1629 1847 55 25  1911 70 

TRØNDELAG 3266 3704 109 28  3831 141 

VESTLAND 3894 4416 130 110   4568 168 

VIKEN 5164 5856 173 111  6057 223 

Totalt 29883 33887 1001 666  35053 1292 

 

Fra epost 11.januar: 

Desember er en måned vi vanligvis går litt ned i medlemstall. Så også i 2020. Vi forlot 2020 med 

nøyaktig 31.000 medlemmer. Tabellen under viser utviklingen for hele året: 

 
 

01.01.2020 01.01.2021 Vekst 2020 

Yrkesaktive  23010 23738 728 

Ikke yrkesaktive 2416 2513 97 
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Studenter 2482 2510 28 

Pensjonister 1936 2192 256 

B-medlemmer 46 47 1 

Totalt 29890 31000 1110 

 

Vi vokste altså i 2020 med 1110 medlemmer totalt. Om vi ser bort fra rekordresultatet fra 2019, må 

vi helt tilbake til 2006 for å finne like sterk vekst. Antall yrkesaktive vokste med 728, et resultat som 

er bedre enn 2019, og det beste siden 2008. 

Vi har altså rekruttert godt, men det er også verdt å merke seg at vi har klart å redusere antall 

utmeldinger (i prosent av antall medlemmer) til 6,2 % av medlemsstokken. Dette er det laveste 

prosenttallet siden 2010. 

 

Alle profesjonene er i vekst. Vi har nå passert 10.000 vernepleiere. Tabellen under viser fordeling: 
 

01.01.2020 01.01.2021 Vekst 2020 

Barnevernspedagoger 8099 8394 295 

Sosionomer 11420 11780 360 

Vernepleiere 9802 10195 393 

Velferdsvitere 258 262 4 

Andre 293 351 58 

 

Fordelingen av veksten mellom fylkesavdelingene går fram av tabellen under (dette inkluderer 

flyttinger mellom avdelingene): 
 

01.01.2020 01.01.2021 Vekst 2020 

FO Viken 5164 5420 256 

FO Vestland 3894 4011 117 

FO Oslo 3765 3846 81 

FO Trøndelag 3266 3430 164 

FO Rogaland 2816 3073 257 

FO Innlandet 2498 2428 -70 

FO Vestfold og Telemark 1974 2008 34 

FO Agder 1787 1968 181 

FO Troms og Finnmark 1629 1609 -20 
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FO Møre og Romsdal 1544 1598 54 

FO Nordland 1546 1582 36 

 

Vi minner her om at i forbindelse med regionreformen ble flere kommuner overført fra Innlandet til 

Viken. Det slår ut på tallene til FO Innlandet. 

Selv om medlemsveksten i 2020 var solid, har landsstyret vedtatt et ambisiøst mål for denne 

landsmøteperioden; å være 35.000 medlemmer på landsmøtet i 2023. Dette betyr en vekst på 17,3 

%, eller 1.292 medlemmer pr. år. Tabellen under viser hvordan vi ligger an: 
 

Nødvendig 

årlig vekst 

Vekst 2020 Resultat i forhold til 

skjema 

FO Agder 77 181 104 

FO Innlandet 105 0 -105 

FO Møre og Romsdal 67 54 -13 

FO Nordland 67 36 -31 

FO Oslo 163 81 -82 

FO Rogaland 122 257 135 

FO Vestfold og Telemark 85 34 -51 

FO Troms og Finnmark 70 -20 -90 

FO Trøndelag 141 164 23 

FO Vestland 168 117 -51 

FO Viken  226 186 -40 

Totalt 1292 1090 -202 

 

I denne tabellen er det korrigert for medlemmer flyttet fra Innlandet til Viken som nevnt over. Som 

det går fram ligger FO som helhet ca. 200 medlemmer etter et skjema til 35.000. Avvik i veksttall for 

2020 under ett skyldes medlemmer som står uten fylkesavdeling (dette er feil som vil rettes opp). 

Nytt år og nye muligheter! Vi håper avdelingene fortsatt vil gjøre en innsats når det gjelder 

medlemsrekruttering og medlemsbevaring! 

Synlighetskampanjen 
Målet var å dele ut kort med kopp, antibac, kjærlighet og nøkkelhank til alle yrkesaktive, ca. 3 186 

medlemmer. Vi har delt ut til 2226 og har en plan om å dele ut resten våren 2021. det er dyrt å 

sende, så vi tar tiden til hjelp og får delt ut på sikt. Gode tilbakemeldinger om «gaven». Vi deler 

også ut Etikkplakater, veggkalender og almanakker, samt ymse med gammel logo. Alle tillitsvalgte, 

også organisasjonstillitsvalgte får ny FO sekk.  
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Medlemsarkivet  

 
 
4 022medlemmer 
52 medlemsvekst siste 60 dager 

52 medlemsreduksjon siste 60 dager 

41medlemmer som må følges opp 

526 arbeidsplasser som mangler plasstillitsvalgt 

7 medlemmer i fare for utmelding 

 

Tillitsvalgte 

• Hovedtillitsvalgte: 57 

• Tillitsvalgte: 139 

Studenter 

• Studenter: 317 

• HVL Bergen.148 

• HVL Sogndal:153 

• Andre: 16 

Epost fra FO i oktober kan være av interesse: 

Totalt er vi nå 975 medlemmer fler enn ved årsskiftet og 925 flere enn på samme tid i fjor. Vi er 620 

flere yrkesaktive enn ved årsskiftet, og 744 flere enn på samme tid i fjor. 

Dette er fine tall. Samtidig er det tydelig at vi i år sliter med studentrekrutteringen. I fjor hadde vi 

totalt 988 innmeldinger i august/september samlet. I år er tallet 681. Vi vet at en del av årsaken er 

vanskeligheter med å gjennomføre rekrutteringstiltak på en del av studiestedene på grunn av 

koronarestriksjoner. Vilkårene for å rekruttere studenter varierer dermed sterkt. Her er en oversikt 

over innmeldte studenter fra 1. august og framover: 

• Alta                  3 nye studentmedlemmer 

• Lillehammer    47 nye studentmedlemmer 

• Molde              2 nye studentmedlemmer 

• Fredrikstad     15 nye studentmedlemmer 

• Volda              10 nye studentmedlemmer 

• Bergen            43 nye studentmedlemmer 

• Sogndal          46 nye studentmedlemmer 

• Bodø               5 nye studentmedlemmer 

• Namsos          6 nye studentmedlemmer 

• Trondheim      69 nye studentmedlemmer 

• Oslo Met         26 nye studentmedlemmer 

• Harstad           4 nye studentmedlemmer 

• Grimstad         20 nye studentmedlemmer 

• Kristiansand    27 nye studentmedlemmer 

https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEMBERS_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEMBERS_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEMBERS_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEMBERS_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_VEKST_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_VEKST_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_REDUKSJON_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_REDUKSJON_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_FOLGES_OPP_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_FOLGES_OPP_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MANGLER_ATV_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MANGLER_ATV_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_FARE_UTM_OL
https://crm.fo.no/Tillitsvalgtsverktoy/Rapport/index/2820447?rapportId=LIST_MEDL_FARE_UTM_OL
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• Stavanger       92 nye studentmedlemmer 

• Porsgrunn       5 nye studentmedlemmer 

• VID-Sandnes   38 nye studentmedlemmer 

• VID Oslo         15 nye studentmedlemmer 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning 

14/2021  
EVENTUELT 
Saker må meldes i begynnelsen av møte. Det kan ikke fattes vedtak under Eventuelt.  

Vedtak: Ingen saker 

 


