
     

 
 

PROTOKOLL  
Styremøte i FO Rogaland 10.3.2022, Microsoft Teams 

Tilstede: 
Hilde Slotnes, Elin Lindberg Kjeldsen, Ivar Kvadsheim, Åshild Jacobsen, Gro Merete Sikveland (deler 
av møtet), Hanne Line Wærness (deler av møtet), Jorunn Sørlund, Randi Mortveit, Pål Storerud, Eilen 
Lura Sjursen, Thomas Rasmussen, Anna Rugland, Kjersti Selsås samt Anne Beth Tofte fra 
Kontrollkomiteen 

Forfall: 
Jannicke Larsen, Karl Hans Braut, Harriet R. Hove, Mohammed Isa Mohamud, Magnus Volden 
 

Saksliste: 

Sak 21/22: Konstituering. Valg av møteledelse. Godkjenning av innkalling 
Hilde Slotnes åpnet møtet. 
Møtet ble gjennomført med 14 deltakere, 12 med stemmerett. 
Møteleder: Hilde Slotnes, sekretær: Ivar Kvadsheim 
Dagsorden godkjent som foreslått. En sak meldt til eventuelt av Eilen Lura Sjursen.  
 

Sak 22/22: Godkjenning av utsendte protokoller.   
Protokoll fra styremøtet 21.2.2022 godkjent uten merknader.   
 

Sak 23/22: Årsmøtet 2022. 

Hilde Slotnes orienterte om og gikk gjennom årsmøteforberedelsene - politisk, organisatorisk og 
praktisk - og status pr. i dag. 
Det er ikke kommet inn noen saker/forslag innen den satte fristen, dette gjelder også forslag til 
uttalelser. Styret åpner for at styrets medlemmer kan fremme forslag til uttalelser senest innen midt på 
dagen mandag 14.3.. 

Hilde Slotnes gikk gjennom forlag til Handlingsprogram for perioden 2022-2024, og etter løpende 
diskusjon ble mindre endringer fortatt under møtets gang. 

Hilde Slotnes la videre fram og åpnet for spørsmål og kommentarer til den framlagte beretningen fra 
styret, også her med mindre endringer i løpet av møtets gang. 

Hilde Slotnes gikk gjennom det ferdig reviderte årsregnskapet for 2021, og orienterte videre om 
mottatt beretning fra kontrollkomiteen. Tatt til orientering. 

Hilde Slotnes gikk gjennom forslaget til endelig budsjett for 2022, og enkelte mindre justeringer ble 
foretatt under møtets gang. 

Styrets øvrige innstillinger ble enstemmig vedtatt som foreslått. 

Den nedsatte festkomiteen kunne meddele at de har et opplegg for festmiddagen klart. 
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Sak 24/22: Økonomisaker.  
Spørsmål om evt. bevilgning til Ukraina-krisa. 

Saken ble utsatt. 

 

Resten av sakene i innkalling til styremøtet måtte dessverre utgå da møtet allerede var langt over 
fastsatt tidsramme for møtet. 

 
Stavanger, 10.3.2022 
 
Ivar Kvadsheim 
Referent 


