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11.06.21 

 

PROTOKOLL STYREMØTE 4/2021 FO VESTLAND 

Onsdag 9 juni fra lunsj kl.12.00 til torsdag 10.juni som avsluttes med lunsj 12.00 

Scandic Flesland Airport (Gullhotellet) 

Det er ønskelig at alle vara deltar på styremøte 

LINK TIL TEAMSKANALEN  

    Forfall/perm 

Leder & landsstyret Grethe Kvist S x  

Nestleder & vara landsstyret Ann-Kristin Nygård S x  

Fylkessekretær Bente Nilssen Owren V x  

Fylkessekretær Jan Egil Haugland S x  

Fylkessekretær Lene Fjellsbø V x  

Landsstyrepresentant Trude Elisabeth Fardal B x  

Profesjonsfaglig ansvarlig - B Ann Grethe Aasheim B  forfall 

Profesjonsfaglig ansvarlig - S Siv Myking S x  

Profesjonsfaglig ansvarlig - V Siv Aspeseter V x  

Medlem - Spekter Randi Hatlem B x  

Medlem – Stat & kassererfunksjon  Mohamad Mehdi S x  

Medlem - KS Magnus Nymoen B x På teams 

Medlem  Carjet Demir B Dag 
1 

Perm dag 2 

Vara nr.1 Anne Mette B. Almeland V x  

Vara nr.2 Liv Wigdahl S x  

Vara nr.3 Sandra Bartz B x PFU B 
 

 

46/2021  INNKALLING OG DAGSORDEN 

Dato for Styremøte er endret i forhold til vedtatt Møte- og aktivitetsplan 2021. Smittesituasjonen 

gjør det mulig å innkalle til fysisk møte. Flere er også vaksinert. Magnus Nymoen øsker delta på 

Teams.  

Sakspapir med innkalling finnes i Teams kanalen.  

Kanalen «Avdelingsstyret» har nå blitt oppgradert og det er opprettet fem mapper hvor dere finner 

aktuelle saksdokument; 

• Arbeidsutvalg 

• Avdelingsstyret 

• Representantskapet 

• Landsstyret 

• Styringsdokument 

Faste saker hvert styremøte;  

• Innkalling og dagsorden 

• FO Vestland - avdelingen 

https://fellesorganisasjonen.sharepoint.com/:f:/s/FOVestland-Avdelingsstyret/Ejs4LccoRONMmWTw0b1KfRIBA94SsWJICRYXkh-e-_cpdg
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• Arbeidsutvalg 

• Avdelingsstyret 

• Representantskapet 

• Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter 

• Klubber og tillitsvalgte 

• Handlingsprogram og Tiltaksplan 

• Økonomi 

• Landsstyret 

• Tariffpolitikk, medlemssaker og arbeidstidssaker  

• FO studentene 

• Verve og beholde medlemmer 

• Eventuelt 

Saker utsatt/overført fra sist styremøte: ingen 

Andre saker til dette styremøte: Profesjonsfaglig arbeid 

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

saker godkjennes. Hovedsaker til dette møte blir Sak 53/21 landsstyresaker, sak54 /21 Verve og 

beholde medlemmer & Sak55/91 profesjonsfaglig arbeid. 

Følgende saksliste: 

ONSDAG 9. JUNI - lunsj og så møte 13.00-18.00 

 12.00-13.00 1 time 

😊 

lunsj 

SAK 46 13.00-13.15 15 Innkalling og dagsorden 

SAK 47 13.15-13.30 15 FO Vestland - avdelingen 

SAK 48 13.30-13.45 15 Arbeidsutvalg 

SAK 49 13.45-14.00 15 Avdelingsstyret 

 14.00-14.15 15 pause 

SAK 50 14.15-14.30 15 Representantskapet 

SAK 51 14.30-14.45 15 Klubber og tillitsvalgte 

SAK 52 14.45-1500 15 Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter 

 15.00-15.15 15 pause 

SAK 53 15.15-16.30 75 Landsstyret 

 16.30-17.00 30 Frukt og hjemmebakst 

SAK 54 17.00-18.00 60 Verve og beholde medlemmer 

TORSDAG 10.JUNI - møte 08.30-12.00 med lunsj attåt 
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SAK 55 08.30-10.30 

 

 

09.30 – 

10.00 

2 timer Profesjonsfaglig arbeid 

• FOrskerfrokost: Status: sosialfaglige perspektiver og 
kompetanse i helse- og velferdstjenestene 

• Profesjonsfaglig arbeid lokalt  

• Læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland – 
informasjon fra barnevernsamarbeid mellom noen 
kommuner i midtfylket  

 10.30-10.45 15 pause 

SAK 56 10.45-11.00 15 Tariffpolitikk, streik, medlemssaker og arbeidstidssaker  

SAK 57 11.00-11.45 15 Handlingsprogram og Tiltaksplan 

SAK 58 11.45-11.50 5 FO studentene 

SAK 59 11.50-11.55 5 Økonomi 

SAK 60 11.55-12.00 5 Eventuelt 

 12.00-13.00 1 

time😊 

Lunsj 

 

47/2021  
FO VESTLAND – avdelingen  
Anbefalte retningslinjer om organisering av arbeidet i disse korontider følges. AU har vedtatt at 

frikjøpte på avdelingskontorene skal ha to arbeidsdager på kontoret i uken.  Samarbeid mellom de 

to kontorene skjer på Teams og det er avtalt styresamling fra lunsj til lunsj 17.-18. juni, i Bergen. 

Utvalgsarbeid; 

• Kontrollkomite; ikke deltatt på møter i avdelingen dette halvåret, lite kontakt.  

• Valgkomite; har nylig hatt møte og orientert om status medlemmer i råd og utvalg og 

begynt å jobbe frem mot årsmøte 2022. Referat fra møte legges på Teams 

• Seniorpolitisk utvalg; ikke aktivitet nå 

• KPU; har jobbet for å få FOere med på Pridemarkeringen i Bergen 

• Internasjonalt utvalg; deltatt på møte med AP politiker om papirløse flyktninger, lite 

kontakt med TASWO. Fulgt opp LS sak om solidaritetsarbeidet i FO 

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

på avdelingskontorene, at arbeidsmengde fortløpende blir tilpasset situasjon og kapasitet. 

Orientering fra komiteer og råd er tatt til etterretning. FO-kontoret i Førde skal flytte til nye lokaler i 

løpet av veke 25. Arbeidet med valgkamparbeid er startet og vi sender ut FOs forslag til leserinnlegg 

til styret og utvalg. 

48/2021  
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.  02.mar 09.00-12.00 Førde    
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3.  06.apr 09.00-12.00 Teams   

4.  31.mai 12.00-15.00 Teams   

5.  16.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 møte i august er flyttet grunnet ferieavvikling.AU ser at det muligens blir behov for flere 

møter pga. årsmøte neste år. Referat fra AU legges fortløpende på Kanalen «ARBEIDSUTVALG»  

Vedtak: Styret tar orienteringer og referat til etterretning  

49/2021  
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.mars Teams-møte 09.00-14.00 

 3 16.apr Teams-møte 09.00-14.00 

 4.  09-10.jun Bergen Luns/lunsj 

 5. 26.aug Teams-møte 09.00-14.00 

 6. 23.-24.sep Førde  lunsj/lunsj  

 7. 21.okt Teams-møte 09.00-14.00 

 8. 02.des Bergen 09.00-15.00 

 

Protokoller fra styremøter ligger i kanalen «AVDELINGSSTYRET». 

 Planen ble gjennomgått på AU møte og endringer gjort for å ivareta arbeidet opp mot årsmøte 

2022 på en god måte.  Styret må gjennomgå planen og drøfte dagsorden for styremøtene 

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

dagsorden for  

• styremøte 26.august som er på Teams: valkampen 2021 

• styremøte 23.-24 september som er i Førde: planlegging av rep.skap i des. -21 og årsmøte 

2022, samt budsjettarbeid. 

50/2021  
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: 
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• 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» 

Representantskapsmøte 1. 08.mars Teams-møte 09.00-15.00 

Representantskapsmøte 2. 11.-12.mai Førde lunsj/lunsj 

Representantskapsmøte 3. 13.-14. desember Bergen lunsj/lunsj 

 

Protokoll fra representantskapsmøter er lagt på kanalen «REPRESENTANTSKAPET» 

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

Noen tilbakemeldinger om sist representantskap? Noe som bør følges opp? 

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

tariffområde fortsetter. Dokument som viser status legges på kanalen STYRINGSDOKUMENT  

Nestleder orienterer om dagens situasjon. 

Vedtak: Vedtatt plan for representantskapsmøter følges.  

51/2021  
KLUBB OG TILLITSVALGTE 

Tillitsvalgte 
 

Sist AU 

11.01.21 

24.02.21 25.03.21 26.05.21 

57 HTV 

139Tillitsvalgte 

59 HTV 

143Tillitsvalgte 

58HTV 

146 Tillitsvalgte 

55HTV 

161Tillitsvalgte 

Endringer hvor vi mangler HTV og tillitsvalgte? 

Fylkessekretærene vil kort orientering om arbeidet med klubber og status i dag.  

Klubber 
Saksdokumentet ligger på forrige styremøte på kanalen «Avdelingsstyret» som viser som en 

oversikt over arbeidsplasser/klubber fra sist styremøte; 

• KS: Vi har 43 kommuner. Det er 22 kommuner hvor vi har flere enn 10 medlemmer.  

• STAT: Vi har 7 klubber i Stat med flere enn 10 medlemmer 

• SPEKTER: Vi har 3 klubber i Spekter med flere enn 10 medlemmer 

• NHO: Vi har 2 klubber innen NHU med flere enn 10 medlemmer.  

Endringer?  

Fylkessekretærene vil kort orientering om arbeidet med klubber og status i dag.  

Til behandling på sist LS var sak om overskridende klubber. Saksdokumentet ligger på kanalen 

«LANDSSTYRET»  
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Vedtak: Styret tar saken til orientering.   
52/2021  

TILLITSVALGTSKOLERING, NETTVERKSMØTER OG REGIONMØTER 

Tillitsvalgtskolering 2021 
 

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

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

19,20, 27 april IKT skolering  Teams Grethe  

01.juni Forhandlingskurs  Førde Jan Egil Jan Egil & Bente 

03.juni Forhandlingskurs  Bergen Bente Bente & Jan Egil 

07.juni Ansettelsesprosessen Teams Bente Mohamad & Magnus 

07. og 24 juni 
Medlemspleie, 
medlemsarkivet 

Teams Grethe 
Grethe & Astrid 

14.juni 
Politisk påvirkning, 
kommunikasjon 

Teams Grethe 
Grethe&Ann Kristin 

27.sept- 1.okt LAF kurs   Rogaland Rogaland Jan Egil, Bente & Lene 

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

Alle kurs legges fortløpende i kursportalen og annonseres i Fontene. Sist AU referat viser deltagelse. 

Innspill til Tillitsvalgtkonferansen? Medlemsarkivet, hvordan jobbe med sosiale media/ video, 

LOfavør,  

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. 

Fylkessekretærene vil legger frem videre plan for 2021 i møte.  

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

lagt frem for styret. Fylkessekretærene vil legger frem videre plan for 2021 i møte. 

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning. Innspil på tema til tillitsvalgtkonferansen er notert. 
 

53/2021  
LANDSSTYRET 24.03.21 
Ulike saker fordelt til ulike personer å innlede på.  

LANDSSTYRET 15.-16. JUNI 2021 

Til behandling:  

• 31.mai kl.12.00-15.00 AU 

• 04. juni kl.08.00-10.00; Teamsmøte LS  

• 09.-10. juni; styremøte 

 

Noen saker i disse organer: 

• 08.-09. juni Region Vest 
møte 

• AU møte Aktuelle råd og 
utvalg 

• Klubben Bergen, Klubben 
Bufetat 

• Klubben Helse Bergen,  

• Andre klubber? 
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16/2021: 

 Konstituering: 

 

17/2021:  

AU-protokoller til orientering 

 

18/2021:  

Protokoller og referater fra råd og utvalg – til orientering 

 

19/2021:  

Hvordan kan vi øke FOs synlighet i samfunnet 

innledning ved Trude Fardal 

Profesjonsfaglige utvalg BSV 

klubber 

20/2021:  

Uttalelser fra landsstyret 

• 20.1: 22. juli - 10 år etter  

• 20.2: Barnevernsreformen/Ny barnevernslov  

• 20.3:  Valg 2021 

Profesjonsfaglige utvalg BSV 

21/2021: 

 Rik på mangfold 

 Innledning ved Mohamad Mehdi 

Region Vest møte 

Internasjonalt utvalg 

22/2021:  

Årsregnskap 2020 

Innledning ved leder 

 

23/2021: 

Revidert budsjett 2021 

Innledning ved leder 

 

24/2021:  

Arbeid med å løfte yrkesetikk i FO 

innledning ved Trude Fardal 

Profesjonsfaglige utvalg BSV 

25/2021: 

 Orientering om mellomoppgjøret 2021  

innledning ved Fylkessekretærer 

TAPO 

 

26/2021:  

Rapportering på FOs stipender  

innledning ved nestleder 

Profesjonsfaglige utvalg BSV 

Internasjonalt utvalg 

27/2021:  

Rapportering på Handlingsprogrammet 2020-2023, pr. april 2021 

innledning ved leder 

Sak til Region Vest møte; 

arbeidstid 

28/2021: 

 Rapportering på Organisasjonsprogrammet 2020-2023, pr. april 2021 

Innledning ved leder 

 

29/2021:  

FOs internasjonale solidaritetsarbeid – tiltak og modeller 

Innledning ved Mohamad Mehdi 

Internasjonalt utvalg 
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30/2021: Valg  

• 30.1: 2.vara til landsstyret fra FO Troms og Finnmark for 
landsmøteperioden 2020-2023 

• 30.2: Velferdsviterutvalget for landsmøteperioden 2020-2023 

• 30.3: Faggruppe høgskoler, universiteter og 
forskningsinstitusjoner for landsmøteperioden 2020-2023 

 

31/2021: Eventuelt  

 

Protokoll fra sist LS og sakene til dette LS er lagt ut på kanalen «LANDSSTYRE» 

Vedtak: Styret har drøftet særlig sak 19, 29 og tar ellers sakene til orientering. 

Landsstyrerepresentantene tar med seg innspellene til Landsstyret. 

54/2021  
VERVE OG BEHOLDE MEDLEMMER 

Medlemsarkivet 

• Innmeldinger hittil i år: 95 helt nye 

• Utmeldinger hittil i år. Helt ut av FO 117 

• = negativ medlemsvekst: 22 medlemmer 

Hva kan vi lese ut fra medlemsarkivet? Leder orienterer 

Sentral vervekampanje 
Sentralt rundskriv om Rekruttering og medlemsbevaring ligger i kanalen 

Hva skal vi gjøre for å nå målene våre      ?  

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 nesten 2 585 og innen styremøte har vi gjort Bufetat Bergen og Askøy 

kommune  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. Leder orienterer om status. 

Medlemsarkivet  

 
Sist styremøte 11.03.21 Pr 07.04.21 

• 4 018 medlemmer 

• 57 medlemsvekst siste 60 dager 

• 60 medlemsreduksjon siste 60 dager 

• 58 medlemmer som må følges opp 

10 medlemmer i fare for utmelding 

• 4 019 medlemmer 

• 54 medlemsvekst siste 60 dager 

• 60 medlemsreduksjon siste 60 dager 

• 45 medlemmer som må følges opp 

• 24 medlemmer i fare for utmelding 

Pr 02.06.21  

• 3 994 medlemmer 

• 41 medlemsvekst siste 60 dager 

• 70 medlemsreduksjon siste 60 dager 
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• 31 medlemmer som må følges opp 

• 3 medlemmer i fare for utmelding 

 

 

Vervekampanjen 2021 
Leder legger frem info i møte og viser vervevideo. Den skal bli lagt ut på FOs facebook side, samt 

informasjon på hjemmesiden om vervekampanjen. 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. Styret må følgje opp og bidra til å spreie 
informasjon om avdelingens vervekampanje. 

55/2021  
PROFESJONSFAGLIG ARBEID 

• Vi starter med å delta på Forskerfrokosten til FO. Øystein Henriksen gir oss en innføring i 

status og posisjon for sosialfaglige perspektiver og kompetanse i helse- og 

velferdstjenestene. FO har inngått avtale med Nord universitet om gjennomføring av et 

forskningsprosjekt som skal undersøke status og posisjon for sosialfaglige perspektiver og 

kompetanse. En bakgrunn for prosjektet er en bekymring om at slike perspektiver og 

ansatte med BSV-utdanning taper terreng innenfor helse- og velferdstjenestene. 

• Status arbeid i de profesjonsfaglige utvalgene og annet profesjonsfaglig arbeid. Informasjon 

ved utvalgsledere og nestleder. 

• Informasjon om læringsnettverket for barnevernstenestene i Vestland – informasjon fra 

barnevernsamarbeid mellom noen kommuner i midtfylket. Informasjon ved nestleder 

 Vedtak: Styret tar saken til orientering. Fylkesavdelingen jobber med å få til en felles samling for de 

profesjonsfaglige utvalgene til høsten. 

56/2021  
TARIFFPOLITIKK, MEDLEMSSAKER OG ARBEIDSTIDSSAKER  

De ulike arbeidsgiverområdene:  

 

Skal vi invitere alle medlemmer til et digitalt møte hvor det er mulig å få svar på spørsmål om 

tariffoppgjøret? I regi av TAPO og de i sentrale råd.  

Informasjon ved fylkessekretærene 

KS: mellomoppgjøret avsluttet uten streik 

Spekter: avventer oppgjør KS og Stat før de forhandler 

Stat: mellomoppgjøret avsluttet uten streik 

Virke:  

NHO: Fagforbundet har stevnet NHO og bedriftene Human Care og Olivia Solhaugen for 

Arbeidsretten vedrørende praktisering av medleverforskriften 

Private:  
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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). Antall aktive saker er nå: 10 

Fylkessekretærene vil orientere om status medlemssaker 

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

LY sine saker og fylkessekretærene planlegger nå overføring av hennes saker og evt. 

Internskolering. 

Følgende oversikt pr 24.02.21 viser 65 saker, fordelt på kommuner. Oversikt nå viser 72 saker 

hvorav 57 er løpende. I tillegg kommer sakene fra Bergen kommune som de behandler selv.  Hvor 

mange? 

I LS papirene er det registrert 50 saker totalt på Vestland. Hva skyldes denne differansen? 

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

påvente av opplæring når 100 % tilbake på jobb.   

Fylkessekretærene vil orientere om status arbeidstidssaker 

Vedtak: Styret tar saken til orientering.  
57/2021  

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

tiltaksplan. Oppdatert gjennomgang ble presentert på sist representantskapsmøte, og er lagt ut på 

kanalen «AVDELINGSSTYRET» , forrige møte, for ytterligere kommentarer, innspill.  

Orientering fra nestleder 

Vedtak: Styret tar orientering om oppdatert Tiltaksplan til etterretning.  

58/2021  
FO STUDENTENE 
Lene F og Jan Egil H vil orientere om planer frem mot sommerferien og planer for høsten 

Rundskriv om studentverving er lagt på kanalen. 

Forrige styremøte Pr 02.06.21  

Studenter: 317 

• HVL Bergen.148 

• HVL Sogndal:153 

• Andre: 16 

studenter 359 

• HVL Bergen.170 

• HVL Sogndal:153 

• Andre: 31 

 

 

HVL Bergen 
Det er studenter som har meldt seg til å være del av et lokallagstyre ved HVL Bergen. Arbeidet tas 

opp igjen når smittesituasjonen har blitt mer avklart.  Det har vært gjennomført et info møte som 

vil bli fulgt opp av kafemøte for aktuelle for lokallagsarbeid.  
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HVL Sogndal 

Det er et etablert studentlag. Informerte om planlegging av studiestart og stand til høsten. 
 

- Sende en helsing til alle 3. års studenter med lykke til i arbeidslivet.  

- Samarbeide med LO/ Sparebank 1 om temakveld/temakafe om studentøkonomi. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Det kan være aktuelt å samarbeide med LO/ Sparebank 1 på 

tema om studentøkonomi. 

59/2021  
ØKONOMI 

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

tillitsvalgte i avdelingen må nå bruke skjema på hjemmesiden for få refundert utgifter. Det er sendt 

ut epost med informasjon til alle tillitsvalgte.  

Regnskap og revidert budsjett 
Revidert budsjett er sendt FO. Vi har mottatt en månedsrapport for 2021, forsinkelser pga. nytt 

økonomisystem.  

Innkjøp  
 

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. Muntlig orientering ved nestleder som er «Blomsterpiken» 

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

Vedtak: styret tar saken til orientering  

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

Vedtak: Ingen saker 

 


