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Dagsorden og protokollutkast årsmøte i FO Vestfold og Telemark  
 

 1.  Åpning v/fylkesleder Oddvar Gran 

 

2.  Konstituering  

2.1  Innkallingens lovlighet  

 Forslag til vedtak: Det er lovlig innkalt 

 Vedtak: 

2.2  Valg av dirigent(er)  

 Forslag: Gry Solstad og Olav Nerland 

 Vedtak: 

2.3  Valg av sekretær(er)  

 Forslag: Vidar Byholt og Hege Selnes-Johnsen. Teknisk sekretær: Linda  

  Pettersen 

 Vedtak: 

2.4  Valg av protokollkomité  

 Forslag: Hilde Helene Fjellanger, Wenche Kongerød. 

 Vedtak: 

2.5  Valg av redaksjonskomité  

 Forslag: Rose Heian, Torunn Bredvei Steinsholt, Torild Eivik. 

 Vedtak: 

2.6  Valg av tellekorps  

 Forslag:  

 Vedtak: 

2.7  Godkjenning av sakliste og dagsorden  

 Forslag til vedtak: Saksliste og dagsorden godkjennes 

Vedtak: 

2.8  Godkjenning av forretningsorden  

 Forslag til vedtak: Fremlagte forretningsorden godkjennes 

Vedtak: 

 

3.  Årsberetninger 

 

3.1 Styrets beretning  

Styrets innstiling: Årsmøtet tar styrets beretning til orientering 

Vedtak: 

 

3.2 Seniorutvalgets beretning 

Styrets innstilling: Årsmøtet tar seniorutvalgets beretninger til orientering. 

Vedtak:  
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4.  Regnskap og kontrollkomiteens beretning  

 

Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner regnskap for 2021 og gir styret ansvarsfrihet. 

Årsmøtet tar kontrollkomiteens beretning til orientering. 

Vedtak: 

 

 

5.  Innkomne forslag og fylkesavdelingens handlingsprogram  

 

5.1 Signaturrett: Rett til å signere på vegne av FO Vestfold og Telemark 
Orientering v/Vidar Byholt 

Styrets innstilling: Leder og nestleder har signaturrett hver for seg.  

Vedtak: 

 

5.2 For mye utbetalt lønn, nestleder  
  Innledning v/Oddvar Gran 

Se egen saksfremstilling.  
  

Forslag til styrets innstilling for årsmøtet: Årsmøtet tar saksfremstillingen til 
orientering. Nestleder skal ikke tilbakebetale  

  
Styrets innstilling:  
Årsmøtet tar saksfremstillingen til orientering. Nestleder skal ikke tilbakebetale for 
mye utbetalt lønn.  
Vedtak: 

 
 

5.3 Kvinnepolitisk utvalg  
  Innledning v/Torunn Bredvei Steinsholt og Sissel Olsen 

  
Styrets innstilling: Det opprettes kvinnepolitisk utvalg i FO Vestfold og Telemark. 
Vedtak: 

 
5.4 Frikjøp i klubbene 
 Innledning v/ Linda Pettersen 

  
Styrets innstilling: Saken slik den ble lagt fram i styremøtet legges fram for årsmøtet. 
Styret innstiller på at styret skal ha fullmakt til å innvilge søknader om frikjøp.   
Vedtak: 
 

 
5.5 Fylkesavdelingens handlingsprogram  
 Innledning v/Oddvar Gran 
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Styrets innstilling til årsmøtet: Vi tar utgangspunkt i forrige periodes   program. I 
tillegg legger vi inn: kvinnepolitikk, heltidskultur, og de overordna temaene som 
representantskapsmøtesak 21/21 peker på.   

 Vedtak: 
 
 
 
 

6.  Økonomi  

6.1  Økonomiske prioriteringer for årsmøteperioden  

Innledning v/Oddvar Gran 
 
Styrets innstilling til årsmøtet:  
Vi har ca. en million i egenkapital, og ønsker å investere av denne for å verve og 
bevare medlemmer. Vi prioriterer derfor å frikjøpe nestleder i full stilling, og i tillegg 
bruke penger på frikjøp av tillitsvalgte for å legge til rette for medlemsvekst gjennom 
å verve og beholde medlemmer.  
 

6.2  Budsjett  

Innledning v/Vidar Byholt 

 
Styrets innstilling til årsmøtet:  

Budsjettet slik det ble lagt fram i styremøtet legges fram til vedtak for årsmøtet med 

følgende føringer: Det settes av 100.000 til frikjøp av tillitsvalgte i tråd med styresak 15/22. 

Det settes av tre måneders overlapp på lederlønn som i stor del finansieres av refusjon på 

sykepenger som tas inn i revidering av budsjett mai 2022 når vi vet hva refusjonen blir.  

Vedtak: 

 

 

7.  Fastsetting av representantskapets størrelse og sammensetning (jf. § 11.4)  
Innledning v/Linda Pettersen 

 

Styrets innstilling til årsmøtet: Prinsippene for sammensetning av representantskapet 

vedtatt på årsmøtet 2020 videreføres, unntatt punkt 8 som strykes da det er regulert i FOs 

vedtekter.  

  

8.  Valg av:  

a.    Fylkesavdelingsstyret: Leder, nestleder(e), fylkessekretærer, og minst fem 

styremedlemmer. Blant styremedlemmene skal det være en profesjonsfaglig 

ansvarlig for hver seksjon, samt en med kassererfunksjon.  

b.     Profesjonsfaglige utvalg. Ved valg av profesjonsfaglige utvalg har bare 

representanter fra aktuell seksjon stemmerett.  

c.     Rådgivende utvalg  

d.     Valgkomité  
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e.     Kontrollkomité  

f.     Andre valg  

  

 

 

 

__________________________    _______________________  

         Hilde Helene Fjellanger                         Wenche Kongerød 

 

 

 

 
Møtedatoer  

  
Styremøte 31. mars  
Styreseminar 27-28. april 
Styremøte 9. juni  
Representantskapsmøte 19. mai 
 

Kurs  
Grunnkurs 6-7. april  
Turnuskurs 11-12. mai  
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