Styremøte FO Vestfold og Telemark
Tid:

Torsdag 31. mars 2022 09:00-16:00

Sted: Avdelingskontoret, Porsgrunn.

Sak 23/22 Konstituering
Til stede: Monica Holtan Fjeld, Hege K S Johnsen, Guri Holdte, Sondre Eriksen, Kristine
Amundsen, Arne Klindt, Leif Johnsen, Sissel Olsen, Jostein Fosse, Torunn Bredvei
Steinsholt, Wenche Kongerød, Linda Pettersen
Meldt forfall: Vidar Byholt, Farshad Mohseni, Torild Eivik, Stine Marie
Forfall: Linn Øhrling

Innkallingens lovlighet. Vedtak: Det er lovlig innkalt
Godkjenning av dagsorden. Vedtak: Dagsorden godkjennes med følgende endring: La til
sak 32 valg av HMS ansvarlige i styret og flyttet eventuelt til sak 33.
Saker til Eventuelt:
Jostein: Delt vakt
Torunn: Fagkafeer

Godkjenning fra protokoll fra forrige møte: Godkjent pr. epost av det forrige styret
Permisjoner:
Wenche fra 9.00-9.30
Arne fra kl 13.20
Guri fra kl 13.00

Sak 24/22 Presentasjonsrunde
Alle sa litt om seg selv.

Sak 25/22 Hva slags faste saker ønsker vi å ha på styremøte
Fremlegg ved fylkesleder Torunn B. Steinsholt.

Saksfremstilling: Fra tidligere har orienteringer fra utvalgene, avdelingskontoret, post og
økonomi som faste saker. Vi har nå et nytt utvalg: kvinnepolitisk utvalg. Hvilke faste saker
skal vi ha framover?
Styret ønsker å ha de faste punktene vi har hatt fra tidligere. LS har også vært fast, det er
uteglemt i saksfremstillingen, men styret ønsker det skal fortsette å være fast.
Handlingsplanen og årshjulet skal også være fast på hvert styremøte.
Ønsker fra styret:
Styret må bli flinkere til å følge opp saker vi har vedtatt på styremøtet og representantskap.
Vi må notere ned tydeligere arbeidsfordeling på vedtak, er det f.eks AU eller et av utvalgene
som skal følge opp dette. Tidsfrister for når ting skal følges opp. Vi inviterer varaene til
oppstartseminaret for styret.
Høringer: Utvalgene tar ansvar for å etterspørre opplysninger om dette fra FO sentralt.

Sak 26/22 Landsstyresaker
Orientering ved leder Torunn B. Steinsholt.
Viktige saker som ble tatt opp: medlemsrekruttering, økonomisk status i FO, tariffoppgjøret,
Splitting av fylkene og konsekvenser for FO, FO ønsker å arrangere European conference of
social work, tillitsreform i offentlig sektor, intern varslingsrutine i FO.
Vedtak: Styret tar fremlegget til orientering.

Sak 27/22 Planlegging av styreseminar 27. og 28.april
Saker:
 Hvordan skal styret jobbe? Kulturbygging.
 Forventningsavklaringer til de ulike rollene i styret
 Handlingsplanen, ansvar, forventninger. Hvor fort kan f.eks utvalgene reagere på
dagsaktuelle saker?
 FOs kommunikasjonsstrategi. Vi ønsker besøk fra FOs kommunikasjonsrådgivere.
Torunn har kontaktet disse og de kommer dersom de kan, men det er midt i
lønnsforhandlingene.
 Sosiale medier (henger litt sammen med kommunikasjonsstrategien)
 FOs varslingsrutiner
 Splitting av fylkene og konsekvenser for FO
 Tillitsreform
 Rekruttere/beholde medlemmer
 Hvem skal delta hvor når det gjelder f.eks aktiviteter arrangert av FO sentralt
 Heltidskultur
 Organisasjonsbygging, link mellom utvalga og de tillitsvalgte
 Muligheter for digital overføring på møter og arrangementer
Ønsker fra AU til styret: Alle må selv varsle sine varaer, vær nøye med hvor
påmeldinger/avmeldinger skal sendes og svar raskt.

Sak 28/22 Markering av 1.mai
Hvor skal vi delta? Hvordan skal vi markere oss?
FOs nestleder Marianne Solberg skal til 1.mai arrangement i Tønsberg.
Det er også arrangementer i Bamble, Porsgrunn og Skien som er koordinert i forhold til
hverandre. Notodden har arrangement.
FO klubben i Bamble deltar på arrangementet i Bamble. Arne sitter i 1.mai komiteen.
Monica holder innlegg i Tønsberg.
Linda deltar i tog i Skien, spiller i korps.
FO Vestfold og Telemark lager ikke noe eget arrangement, men vi oppfordrer alle til å delta
på LOs arrangementer. AU sender ut en mail og oppfordrer til deltakelse med litt info om
1.mai.
AU sender ut en oversikt over de programmene vi får tak i og sender ut til klubbene og
oppfordre til deltakelse. Da er vi avhengig av at styremedlemmer og andre sender oss lokale
program.
Hvorfor er 1.mai viktig, få ut info til medlemmer.
Ta opp 1.mai som tema på tillitsvalgtnettverk.
AU lager et leserinnlegg til 1.mai.
LO Stat har laget en video om den norske modellen, ca 20 min.

Sak 29/22 Orienteringer:



Vi har bestilt flagg med FO logo til demonstrasjoner og markeringer. AU sender ut
info til HTVer om at de kan lånes.
Fagkafe 3.mai om tillitsreform i offentlig sektor

Sak 30/22 Årshjul
Innledning ved nestleder Monica Fjeld. Vi ønsker å ta årshjulet frem på hvert styremøte slik
at det alltid holdes oppdatert.
Vi setter inn seniorutvalgets aktiviteter i årshjulet.
Studentverving bør inn i årshjulet.

Sak 31/22 Årsmøte 2022
Oppfølging av vedtak fra årsmøtet.
Sak 5.3 Kvinnepolitisk utvalg.
Sak 5.5 Handlingsplanen
Sak 6. økonomi. Dette er tema på hvert styremøte.
Det er flere ledige verv.

AU må se på sak 21/21 fra representantskapet i november og omsette noen av temaene i
praksis.
Evaluering av årsmøtet:
 Trangt i selve årsmøtesalen
 Alt i alt bra gjennomført
 Bra dirigenter
 Ryddig valg på AU, men litt fort på de andre
 Innspill til senere: Best å ha bare årsmøte, da folk blir slitne dersom det er andre
aktiviteter før/etter, noe sosialt etter årsmøtet.
Vedtak: Diskusjonen tas til orientering.

Sak 32/22 Valg av HMS ansvarlige
Vedtak: FO Vestfold og Telemark velger to HMS-ansvarlige hvorav den ene sitter i styret.
Styret velger Hege K S Johnsen og Sissel Olsen. De som er HMS-ansvarlige undertegner
taushetserklæring.

Sak 32/22Eventuelt
Presisering angående våre arbeidsdokumenter: Handlingsplanen omsettes i praksis via
årshjulet og vi må huske sakene fra representantskapsmøte i november 2021 sak 21/21.
Årshjulet på nettsiden inneholder utadrettede aktiviteter, slik at medlemmer kan se at det
skjer noe, andre detaljer vi må huske på må noteres internt og skal ikke stå der.
Fagkafeer: styret oppfordrer klubbene og utvalgene til å arrangere fagkafeer slik at vi får
spredning på aktivitetene ut i hele fylket.
Forslag til tema fra Jostein: Leif Moland om heltidskultur, kognitiv terapi i Bø, rettigheter for
de som jobber i turnus, arrangert som medlemsmøte eller større arrangere.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Delt vakt som en del av heltidskultursatsningen: FO ønsker i utgangspunktet ikke delte
vakter.

Vedtak: Styret tar diskusjonen til orientering

Referent: Linda

