
     

 
 

PROTOKOLL  
Styremøte i FO Rogaland 21.2.2022 Folkets Hus Haugesund 

Tilstede: 
Hilde Slotnes, Elin Lindberg Kjeldsen, Ivar Kvadsheim, Karl Hans Braut, Åshild Jacobsen, Hanne 
Line Wærness, Randi Mortveit, Pål Storerud, Eilen Lura Sjursen, Thomas Rasmussen, Anna Rugland, 
Harriet R. Hove 

Forfall: 
Jannicke Larsen, Gro Merete Sikveland, Jorunn Sørlund, Kjersti Selsås, Mohammed Isa Mohamud, 
Magnus Volden 
 

Saksliste: 

Sak 11/22: Konstituering. Valg av møteledelse. Godkjenning av innkalling 
Hilde Slotnes åpnet møtet. 
Møtet ble gjennomført med 12 deltakere, alle med stemmerett. 
Møteleder: Hilde Slotnes, sekretær: Ivar Kvadsheim 
Dagsorden godkjent som foreslått. Ingen saker meldt til eventuelt.  
 

Sak 12/22: Godkjenning av utsendte protokoller.   
Protokoll fra styremøtet 26.1.2022 godkjent uten merknader.   
Protokoll fra AU-møtet 14.2.2022 godkjent uten merknader.   
 

Sak 13/22: Årsmøtet 2022. 

Hilde Slotnes orienterte om og gikk gjennom årsmøteforberedelsene - politisk, organisatorisk og 
praktisk - og status pr. i dag. 
Styrets endelige behandling og innstilling i alle saker til årsmøtet foretas i styremøtet som er berammet 
på Teams 10. mars. 

Elin Lindberg Kjeldsen og Hanne Line Wærness orienterte om mulig videre oppfølging av vårt 
internasjonale samarbeid med sosialarbeiderne i Betlehem/Palestina. Følges videre opp i neste 
styremøte (10. mars) da det da antas å foreligge en innstilling i sak til behandling LS-møtet i mars. 

Hilde Slotnes gikk gjennom forslag til endringer i forslaget til endelig budsjett for 2022 som skal 
behandles på årsmøtet. 

Harriet Ramstad Hove orienterte fra valgkomiteen og la fram innstillingen til de ulike vervene slik det 
ser ut pr. dato. Denne oversikten/innstillingen vil bli sendt ut innen styremøtet 10.3.. 

Randi Mortveit orienterte om arbeidet i settevalgkomiteen som regnes med å kunne legge fram sin 
innstilling på valgkomite til styremøtet 10.3.. 

 
Sak 14/22: Hovedtariffoppgjøret 2022.  
Eilen Lura Sjursen innledet til diskusjon om innretting av årets hovedtariffoppgjør, spesielt sett i lys av 
UNIO’s problematisering av frontfagsmodellen og ønsket økt uttelling for utdanningsgruppene. Styret 
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regner med at dette er en diskusjon som vil gå i hele organisasjonen framover, og vil derfor spille inn 
til egen forbundsledelse og kommunikasjonsavdelingen et ønske om at de sørger for å utarbeide og 
distribuere korte og lettfattelige «informasjonssnutter». 

 

Sak 15/22: Økonomisaker.  

Budsjettforslag 2022 behandlet i sak 13/22. 

 

Sak 16/22: Aktivitets og møtekalender + 
Sak 17/22: Aktiviteter, kurs og konferanser  
Gjennomgang datoer for kurs.  
Det planlagte Arbeidstidskurset flyttes til 5.-6. november. 
 
Orientering om den internasjonale sosialarbeiderdagen 15. mars og om  våre arrangementer på hhv 
UiS og VID. 

SOR-konferanse i Bergen 5.-6. mai – styrets medlemmer som er interessert i deltakelse (fysisk eller 
digitalt) må melde fra om dette til fylkesavdelingskontoret inne 10.3.. 

Neste styremøte avholdes 10.3. på Teams innenfor en tidsramme 1200-1500. 

 
Sak 18/22: Rekruttering 
Elin Lindberg Kjeldsen informerte om rekrutteringsarbeidet. 
 

Sak 19/21: Orienteringer 
Hilde Slotnes orienterte om faste møter mellom LO-fagforeningene i Rogaland og hhv Hadja Tajik i 
sør-fylket og Tove Elise Madland i nord-fylket. Det ble også avklart at Thomas Rasmussen kan møte i 
neste møte i nord-fylket, da Hilde er forhindret. 

Thomas Rasmussen orienterte om at de nå har passert 100 medlemmer i Haugesund-klubben. 

 

Sak 20/21 Eventuelt 
Ingen saker. 
 
Stavanger, 21.2.2022 
 
Ivar Kvadsheim 
Referent 


