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PROTOKOLL
Styremøte i FO Rogaland 26.01.2022 - Teams.
Tilstede:
Hilde Slotnes, Elin Lindberg Kjeldsen, Ivar Kvadsheim, Jannicke Larsen, Gro Merete Sikveland,
Hanne Line Wærness, Randi Mortveit, Eilen Lura Sjursen, Jorunn Sørlund, Anna Rugland, Kjersti
Selsås, Harriet R. Hove og Thomas Rasmussen, Pål Storerud (fra ca 10.00), Åshild Jacobsen (fra ca
13.00), Bente Karin Dirdal, Anne Beth Tofte
Forfall:
Karl Hans Braut, Mohammed Isa Mohamud, Magnus Volden
Saksliste:
Sak 1/22: Konstituering. Valg av møteledelse. Godkjenning av innkalling
Hilde Slotnes åpnet møtet.
Møtet ble gjennomført med 16 deltakere, 12 med stemmerett.
Møteleder: Hilde Slotnes (Elin Lindberg Kjeldsen fra klokken 14.00), sekretær: Jannicke Larsen
Dagsorden godkjent som foreslått. Ingen saker meldt til eventuelt. 2 saker meldt til orientering. Eget
innlegg om sosialarbeiderdagen meldt inn under sak 7.
Sak 2/22: Godkjenning av utsendte protokoller.
Protokoll fra styremøtet 01.12.2021 godkjent uten merknader.
Protokoll fra AU den 06.01.2022 ble gjennomgått av Hilde Slotnes, ingen merknader.
Sak 3/22: Årsmøtesaker: Informasjon fra valgkomitéen. Valg settevalgkomite. Festkomite. Dirigenter.
Program. Informasjon. Uttalelser. Handlingsprogram. Årsberetning.
Festkommite: Anna Rugland og Karl Hans Braut ble valgt.
Settevalgkomite: Hanne Line Wærness, Eilen Lura Sjursen og Randi Mortveit ble valgt.
Dirigenter: Bente Karin Dirdal og Kari Marie Pedersen ble valgt.
Protokollkomite: Anna Rugland og Pål Storerud ble valgt.
Redaksjonskomite: Åshild Jacobsen, Karl Hans Braut og Thomas Rasmussen ble valgt.
Sekretærer: Jorunn Sørlund og Jannicke Larsen ble valgt.
Tellekorps velges på årsmøtet.
Hilde Slotnes opplyser at Marianne Solberg fra FOs ledelse blir med på årsmøte begge dagene.
Hanne Line Wærness foreslår at vi inviterer Irmelin Sangolt Tjelflaat som sitter i yrkesetisk råd i
forbindelse med tema Yrkesetisk grunnlagsdokument.
Styret ønsker at Hilde Slotnes sjekker ut om Tonje Hoff har anledning til å legge frem del 2 av rapport
fra «Utenforskapskommisjonen».
Eilen Lura Sjursen foreslo teambuilding som en del av årsmøtet.
Hilde Slotnes informerer om at forslag til handlingsprogram legges frem i neste styremøte. Beretning
legges frem på årsmøtet.
Bente Karin Dirdal og Harriet R. Hove informerte fra valgkomiteen. De er godt på vei i arbeidet.
Prioriterer tillitsvalgte til styret. Diskusjon om valg og deltakelse i LO’s regionråd og konferanse.

Konkludert med 3 representanter og 3 vara (tidligere kun 1 vara). Valgkomiteen gir oppdatert
informasjon i neste styremøte.
Sak 4/22: Delegat til LO kongressen.
Elin Lindberg Kjeldsen informerte om representanter til LO kongressen. Styret foreslo i tidligere møte
Karl Hans Braut som delegat til LO kongressen fra FO Rogaland i den tro at Hilde Slotnes ved å være
med i representantskapet til LO automatisk hadde plass. Karl Hans Braut sa seg villig til å trekke seg
da det ble kjent at dette ikke er tilfellet. Enighet om at styret er tydelige i sin prioritering og spiller inn
kun Hilde Slotnes. Forslaget støttes av styret. Epost med innstilling av Hilde Slotnes sendes til
valgkomiteen i dag.
Sak 5/22: Økonomisaker. Regnskap pr. oktober 2021. Søknad 8. mars Stavanger.
Styret beslutter at AU sjekker tidligere bevilgninger og har dette som utgangspunkt for årets støtte.
Hilde Slotnes presenterte regnskap og budsjett. Endelig budsjett blir presentert på neste styremøte og
årsmøtet i mars. Post for lønnskostnader må økes med mellom kr. 100.000 til 150.000.
Sak 6/22: Aktivitets og møtekalender 2022. Møtedatoer.
Gjennomgang av foreslåtte datoer for styremøter og representantskap. Forslag om å flytte
representantskap 4.-5. mai til 3.-4. mai på grunn av sammenfall med SOR-konferansen. Endring ble
vedtatt. Ingen andre datoer endret i forhold til det som var planlagt i aktivitetskalenderen.
Forslag til sted for oppstartseminar – Sirevåg konferansehotell. Anna Rugland sjekker om de har
tariffavtale. Andre forslag Bryne hotell og Utsira.
Diskusjon om organisering av temakafeer da det har vært vanskelig å gjennomføre i perioden med
pandemi. Positive erfaringer de få gangene temakafeene har vært mulig å gjennomføre. Forslag om å
tenke mer rundt organisering av temakafeene og «lufte» med tillitsvalgte til neste styremøte.
Sak 7/22: Aktiviteter, kurs og konferanser
Gjennomgang datoer for kurs. Oppfordring – gå gjennom kurs og annen aktivitet til neste styremøte.
Hanne Line Wærnes presenterte arrangement ved UIS og VID på Sosialarbeiderdagen. Samme
arrangement begge steder samme dag, og det vil legges ut som arrangement med påmelding gjennom
fylkesavdelingen. Opplegget vil streames fra VID 13.30 til 15.00 slik at andre medlemmer kan se via
zoom.
Sak 8/22: Rekruttering
Elin Lindberg Kjeldsen informerte om den positive utviklingen i medlemstall. Vi rekrutterer fremdeles
best i landet, og er per i dag 3374 medlemmer.
Sak 9/21: Orienteringer
Internasjonalt arbeid. Ivar Johan Kvadsheim bekrefter at pengene er kommet på konto i Betlehem som
planlagt. Elin Lindberg Kjeldsen og Hanne Line Wærness planlegger hvordan vi eventuelt kan arbeide
videre fra fylkesavdelingen rundt samarbeidet med Betlehem og mulighet for utveksling til høsten.
Beredskapsvakt i barnevernet. Eilen Lura Sjursen opplyser at hovedtillitsvalgt fra Sauda samler inn
informasjon om ulike ordninger rundt i landet. I Sandnes arbeides det med en ny vaktordning på grunn
av økt behov for de ansatte.
Sak 10/21 Eventuelt
Ingen saker.
Stavanger, 28.01.2022
Jannicke Larsen
Referent

