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21.10.21 

 

PROTOKOLL STYREMØTE 7/2021 FO VESTLAND 

Torsdag 21.oktober 2021 

Teamsmøte 09.00-14.00  

Lunsj kan kjøpes, inntil kr 150,- men du må fylle ut skjema på hjemmesiden for å få pengene tilbake. 

Det er ønskelig at alle vara deltar på styremøte. Spesielt velkommen til ny student       

LINK TIL TEAMSKANALEN  

    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  forfall 

Landsstyrepresentant Trude Elisabeth Fardal B   

Profesjonsfaglig ansvarlig - B Ann Grethe Aasheim B   

Profesjonsfaglig ansvarlig - S Siv Myking S   

Profesjonsfaglig ansvarlig - V Siv Aspeseter V   

Medlem - Spekter Randi Hatlem B  forfall 

Medlem – Stat & kassererfunksjon  Mohamad Mehdi S   

Medlem - KS Magnus Nymoen B   

Medlem  Carjet Demir B  Forfall. ferie 

Studentmedlem Madelen Nilsen S  forfall 

Vara nr.1 Anne Mette B. Almeland V   

Vara nr.2 Liv Wigdahl S  forfall 

Vara nr.3 Sandra Bartz B  forfall 
 

 

94/2021  INNKALLING OG DAGSORDEN  

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

for avdelingsstyremøtene følges, men med de endringer som ble gjort på AU møte før sommeren.  

Endringene ble gjort for å bedre forberede representantskapsmøte i og årsmøtet i mars 2022. 

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 

 

 

https://fellesorganisasjonen.sharepoint.com/:f:/s/FOVestland-Avdelingsstyret/Ejs4LccoRONMmWTw0b1KfRIBA94SsWJICRYXkh-e-_cpdg
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Faste saker hvert styremøte;  

• Innkalling og dagsorden 

• FO Vestland - avdelingen 

• Arbeidsutvalg 

• Avdelingsstyret 

• Representantskapet 

• Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter 

 

• Landsstyret 

• Klubber og tillitsvalgte 

 

• Handlingsprogram og Tiltaksplan 

 

• Profesjonsfaglig arbeid 

• Verve og beholde medlemmer 

 

• Økonomi 

• Tariffpolitikk, medlemssaker og arbeidstidssaker  

• FO studentene 

• Eventuelt 

Noen saker er ren orientering til avdelingsstyret og andre er det satt av mer tid til, se forslag til 

tidsplan for møte og hvilke saker som er foreslått som hovedsaker for dette møte.  

Saker utsatt/overført fra sist styremøte: ingen 

Andre saker til dette styremøte: Årsmøte 2022 

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

saker godkjennes. Hovedsaker til dette møte blir 102; Verve og beholde, 103; Handlingsprogram og 

104; mandater årsmøte. 

Følgende saksliste med tidsplan følges:  

SAK 94 09.00-09.05 5 Innkalling og dagsorden 

SAK 95 09.05-09.10 5 FO Vestland - avdelingen 

SAK 96 09.10.09.15 5 Avdelingsstyret 

SAK 97 09.15-09.20 5 Arbeidsutvalg 

SAK 98 09.20-09.25 5 Representantskapet 

    

SAK 99 09.25-09.30 5 Tillitsvalgtskolering, nettverksmøter og regionmøter 
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SAK 100 09.30-09.40 10 Landsstyret 

SAK 101 09.40-09.45 5 Klubber og tillitsvalgte 

 09.45-10.00 15 pause 

SAK 102 10.00-10.45 45 Verve og beholde medlemmer  

 10.45-11.00 15 Pause 

SAK 103 11.00-11.45 45 Handlingsprogram 2022 

 11.45-12.00 15 lunsj 

SAK 104 12.00-13.15  Årsmøte mandat  

 13.15-13.20 5 Teknisk pause 

SAK 105 13.20-13.30 10 Profesjonsfaglig arbeid 

SAK 106 13.30-13.35 5 Økonomi 

SAK 107 13.35-13.45 10 FO studentene 

SAK 108 13.45-13.55 10 Tariffpolitikk, streik, medlemssaker og arbeidstidssaker 

SAK 109 13.55-14.00 5 Eventuelt 
 

95/2021  
FO VESTLAND – avdelingen  
Anbefalte retningslinjer om organisering av arbeidet i disse koronatider følges.  

Utvalgsarbeid – orientering ved Grethe Kvist 

• Kontrollkomite;  

• Valgkomite;  

• Seniorpolitisk utvalg;  

• KPU;  

• Internasjonalt utvalg;  

Vedtak: Orientering om arbeidet i avdelingen og informasjon om arbeidet i komiteer, utvalg og råd 

er tatt til etterretning.  

96/2021  
ARBEIDSUTVALGET 
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» 

AU 1 11.jan 12.00-15.00 Teams 

AU 2 01.- mars 12.00-18.00 Førde 

AU 3 06.apr 09.00-12.00 Teams 

AU 4. 31.mai 12.00-15.00 Teams 

AU 5. 16.aug 12.00-15.00 Teams 

AU 6. 06.-07.sept. 12.00-13.00 Bergen 
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AU 7. 18.oktober 12.00-15.00 Teams 

AU 8. 22.nov 12.00-15.00 Teams 

 

Plan for AU møter i avdelingen ble vedtatt i Møte- og aktivitetsplan for 2021, men noen endringer 

ble gjort i AU før sommeren. Dette for å bedre forberede representantskapsmøte i og årsmøtet i 

mars 2022. 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  

97/2021  
AVDELINGSSTYRET 
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» 

 

 

 

 

 

 

Protokoller fra styremøter ligger i kanalen  

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

gjennomgått på AU møte før sommeren og endringer gjort for å ivareta arbeidet opp mot årsmøte 

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

årsmøte mars 2022.  

Vedtak: Oppsatt møteplan for avdelingsstyremøtene følges og følgende saker settes opp på 
dagsorden for neste styremøte som er 29.november; handlingsprogram, økonomiske prioriteringer 
og budsjett. 

Styremøte 1. 21.januar Teams-møte 09.00-14.00 

styremøte 2. 18-19.mars Førde lunsj/lunsj 

styremøte 3. 16.apr Teams-møte 09.00-14.00 

Styremøte 4. 09.-10 juni Bergen Lunsj/lunsj 

Styremøte 5. 26.august Teams 09.00-14.00 

Styremøte 6. 23.-24. september Sogndal Lunsj/lunsj 

Styremøte 7. 21.oktober Teams-møte 09.00-14.00 

Styremøte 8. 29.november Teamsmøte 09.00-15.00 

98/2021  
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» 

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

Representantskapsmøte 2. 11.-12.mai Førde lunsj/lunsj 
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Representantskapsmøte 3. 13.-14. desember Bergen lunsj/lunsj 

 

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

fortsetter. Dokument som viser status legges på kanalen, i mappen Styremøte 6/2021 

Vedtak i sist styremøte om saker til representantskapsmøte blir  

• Handlingsprogram med Møte- og aktivitetsplan  

• Budsjett 2022 

• Hovedtariffoppgjøret 2022 FO har bekreftet at Ole Henrik Kråkenes fra Forbundsledelsen 

kommer 

• Skolering Vold og trusler. Leder FO Viken, Ingun Strand Johansen vil kursskolering vold og 

trusler  

• NAV – Velferdsstatens kronjuvel, innlegg og debatt; spørre Linn Herning leder av For 

Velferdsstaten. 

 

 Møte holdes i Bergen sentrum og juleavslutningen blir på Nøsteboden. Invitere råd og utvalg til 

julemiddagen. 

Vedtak: Vedtatt plan for representantskapsmøte følges. Råd og utvalg blir også invitert til 
julemiddagen. 

99/2021  
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 AOF 

25. – 26.mai Grunnkurs teams  GK, AKN, LF, JEH, BO 

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. & 24 juni Medlemsarkivet, medlemspleie Teams Grethe Grethe & Astrid 

14. juni Politisk påvirkningsarbeid Bergen Grethe GK & AK & eksterne 

27.sep. - 01 okt. LAF kurs   Rogaland Rogaland Jan Egil, Bente & Lene 

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

09. – 10.nov Arbeidstidskurs Bergen Bente Bente og Erik B. 

24.-25.nov Grunnkurs Førde Jan Egil Jan Egil og Ann-Kristin 

 

Alle kurs legges fortløpende i kursportalen og annonseres i Fontene. Det blir også en times digitalt 

kurs hver måned for tillitsvalgte «Verktøyet medlemsarkivet»   

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.  
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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.  

Om det er innspill til Møte- og aktivitetsplan for 2022, som andre kurs/konferanser? Nei  

Vedtak: Styret tar orientering til etterretning 

100/2021  LANDSSTYRET 29-30 SEPTEMBER 2021 

Kort orientering om møte. Uttalelser og litt info er sendt ut.  
 
Vedtak: LS representantene tar diskusjon og innspill med i arbeidet frem mot neste LS-møte 

101/2021  
KLUBB OG TILLITSVALGTE 

Tillitsvalgte 
 

15.09.21 

58 HTV 

165 tillitsvalgte 

Hvor er dagens utfordringer? Hvor er dagens godmelding? 

Klubber 
Aktuelt med en sak til årsmøte om klubber jf. saken til stiftingsårsmøtet? Skal saken opp på neste 

styremøte? Hvordan behandle den saken videre? Sette ned en arbeidsgruppe? 

Vedtak: Styret tar drøfting av saken til etterretning. Vi setter ned en arbeidsgruppe bestående av Jan 
Egil Haugland, Anne Mette B. Almeland, Siv Aspeseter, Lena Ytreland og Ole Mikalsen som jobber 
med saken frem til årsmøtet 2022. De legger frem arbeidet undervegs på styremøtet 29. november 
og representantskapsmøtet i desember. Jan Egil er leder av arbeidsgruppen. 

102/2021  VERVE OG BEHOLDE MEDLEMMER 

Rune Soma fra Forbundskontoret vil delta på Teams og holde en innledning vi får anledning til å 

debattere og stille spørsmål til.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering 
103/2021  HANDLINGSPROGRAM 2022 

Jamfør vedtak fra sis styremøte blir det sendt ut Formsskjema som styrets medlemmer må 

besvare. Det er ikke gjennomført. Innspill i møtet: klubbarbeid, utvalgsarbeid, verving,  

Vedtak: Styret tar debatt og innspill til utforming av handlingsprogram med i arbeidet frem mot 

representantskapsmøte. Styret må komme med innspill til viktige satsingsområde for perioden 2022 

– 2024 innen den 15.november. Leder sender ut dokumentasjon og skjema i begynnelsen av neste 

veke. 

104/2021  ÅRSMØTE 2022 

Dato for årsmøte er satt av AU til 8.-09-mars. Sted: Scandic Flesland Airport. Aktuelle saker 

til dette møte er  
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• Mandat til råd, komiteer og utvalg 

• Mandat til organisasjonstillitsvalgte  

Sakspapir ligger i kanalen, i mappe Avdelingsstyremøte 

Vedtak: Styret tar drøfting og innspill i saken til etterretning. AU jobber videre med mandatene. 

105/2021  
PROFESJONSFAGLIG ARBEID 

Profesjonsfaglige utvalg 
Status arbeid i de profesjonsfaglige utvalgene og annet profesjonsfaglig arbeid.  

Fagkonferanse i samarbeid med FO Rogaland 
07.oktober Fagseminar på zoom med Lillevik om Traumebasert omsorg 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Lederne av utvalgene har et felles møte og utarbeider et 

forslag til felles mandat PFU til neste styremøte. 

106/2021  
ØKONOMI 
Ikke ny informasjon siden sist styremøte. Er det innspill til budsjettarbeidet som starter opp? 

Vedtak: styret tar saken til orientering 

107/2021  
FO STUDENTENE 
Det ble etablert et lokallagstyret på HVL Bergen. Det trengs flere studenter i styret og det gjelder 

også Lokallaget i Sogndal.  

Utfordrende å holde oppe trykket, invitere seg til skolen, ha stand, forelesninger og følge opp 

lokallagene.  

Forelesninger:  
Vi kan frikjøpe dersom noen har mulighet til å holde forelesninger sammen med oss fra 

avdelingskontorene. Ingen forespørsler nå. Vi må etterspørre..  

Åpne møter: 
Lokallaget i Sogndal inviterer til åpent studentmøte 20.oktober med tema om «vold i nære 

relasjoner». 

Antall studentmedlemmer 
 

15.09.21 13.10.21 

• Studenter: 361 

• HVL Bergen. 

• HVL Sogndal: 

• Vid Betanien: 

• Andre 

• Studenter: 369 

• HVL Bergen.146 

• HVL Sogndal:178 

• Vid Betanien:16 

• Andre:26 

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 
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108/2021  
TARIFFPOLITIKK, MEDLEMSSAKER OG ARBEIDSTIDSSAKER  

De ulike arbeidsgiverområdene:  
Tariffkonferanse, orientering om opplegg i regi av TAPO 

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: 14 

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

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

109/2021  
EVENTUELT 
Saker må meldes i begynnelsen av møte. Det kan ikke fattes vedtak under Eventuelt.  

Vedtak: Ingen saker 
 


