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PROTOKOLL
Styremøte i FO Rogaland 28.4.2022, Folkets Hus Stavanger
Tilstede:
Hilde Slotnes, Elin Lindberg Kjeldsen, Ivar Kvadsheim, Jannicke Larsen, Eilen Lura Sjursen, Åshild
Jacobsen, Randi Mortveit, Hanne Line Wærness, Tina Johansen, Thomas Rasmussen, Karl Hans
Braut, Julie Dagsland og Kjersti Selsås
Forfall:
Svanhild Reve, Anna Rugland, Harriet R. Hove, Mohammed Isa Mohamud, Magnus Volden
Saksliste:
Sak 27/22: Konstituering
Hilde Slotnes åpnet møtet.
Siden dette var første styremøte etter årsmøtet, startet det med en presentasjonsrunde av alle
tilstedeværende.
Konstituering.
Møtet ble gjennomført med 13 deltakere, 11 med stemmerett.
Møteleder: Hilde Slotnes, sekretær: Ivar Kvadsheim
Dagsorden godkjent som foreslått. Ingen saker meldt til eventuelt.

Sak 28/22: Konstituering av styret.
Klargjøring av årsmøtevedtaket vedr. valg av rådgivende utvalg: Styret forholder seg til at årsmøtet i
realiteten har forholdt seg til og vedtatt styrets innstilling til vedtak under sak 8 Valg, selv om dette
ikke er gjengitt i årsmøteprotokollen.
Videre diskusjon/drøfting/meningsutveksling rundt spørsmålet om faste rådgivende utvalg vs. ad-hoc
utvalg. Følges opp med mulig forslag til måter å sette sammen profesjonsfaglig(e) gruppe(r) som kan
fungere over tid, evt. hele årsmøteperioden – dette tas med videre til styrets oppstart-/arbeidsseminar i
august.
Følgende ansvarsområder ble fordelt slik:
Kvinnepolitikk: Hilde Slotnes
Internasjonalt ansvarlige: Elin Lindberg Kjeldsen og Hanne Line Wærness
Seniorpolitikk: Jannicke Larsen
Helse- og sosialpolitikk: Profesjonsfaglig ansvarlige m/varaer
Tariffpolitikk: AU

Sak 29/22: Suppleringsvalg LO Nord-Rogaland.
Saken legges fram for vedtak i representantskapsmøtet i Haugesund 3.-4. mai.

Sak 30/22: Protokoller til informasjon og godkjenning.
Årsmøteprotokollen var utsendt til orientering. Eilen Lura Sjursen gjorde oppmerksom på en feil i
avstemningstall ved avstemning over forslag til tariffpolitisk uttalelse. Det korrekte skal være at
uttalelsen ble vedtatt mot 3 stemmer. Referent på årsmøtet Jannicke Larsen bekreftet at dette vil bli
korrigert i den offisielle protokollen.

Sak 31/22: Økonomisaker.
Det ble ikke framlagt noen økonomisaker til behandling, men det ble en diskusjon rundt utgifter til
aktivitet i.f.b. med representantskapsmøtet i Haugesund (curling).

Sak 32/22: Aktiviteter, kurs og konferanser.
Kort gjennomgang av aktivitetskalenderen.
- Merk at offisiell åpning av Campus Kampen (VID) er 15. august, med ukers «åpningsfest. Elin
Lindberg Kjeldsen følger opp.
- Styret ber om at det sjekkes ut mulighet for å arrangere et spesielt Excel-kurs for tillitsvalgte, og i
tilfelle helst tidlig i høst - før aktuelle lokale forhandlinger.

Sak 33/22: Representantskapsmøtet i mai.
Hilde Slotnes gikk gjennom program og dagsorden for representantskapsmøtet, inkl. fagdag, i
Haugesund 3.-4. mai.

Sak 34/22: Hovedtariffoppgjøret 2022.
Hilde Slotnes og Ivar Kvadsheim orienterte kort om situasjonen i tariffoppgjørene, med derpå
følgende diskusjon.

Sak 35/22: Orienteringer.
- Eilen Lura Sjursen orienterte om at FO Sandnes har avtalt med arbeidsgiver at de kan velge
plasstillitsvalgte på den enkelte skole, noe de er i ferd med å effektuere.
- Randi Mortveit orienterte om utfordringene ved nye kompetansekrav ved barneverninstitusjonene.
- Karl Hans Braut orienterte om FO-delegasjonens forberedelser til LO-kongressen.
- Elin Linberg Kjeldsen orienterte om arbeidet i «LO for alle».
- Hilde Slotnes orienterte om deltakelse, markeringer og arrangementer rundt i fylket 1. mai.

Stavanger, 28.4.2022
Ivar Kvadsheim
Referent

