Styremøte FO Vestfold og Telemark
Tid:

Torsdag 28.april 2022 kl 14.00 – 16.00

Sted: Grand Hotel, Åsgårdstrand.
Til stede: Torunn Bredvei Steinsholt, Monica Fjeld, Arne Klindt, Jostein Fosse, Sissel Kansa
Olsen, Sondre Eriksen, Stine Marie Haugrønning Holm, Kristine Amundsen, Guri Holdte,
Linn Øhrling, Wenche Kongerød, Linda Pettersen
Forfall: Hege Kee Selnes Johnsen, Thorhild Eivik, Fashad Mohseni, Leif Johnsen, Vidar
Byholt
Permisjoner: Stine Marie fra kl 14.30, Sondre Eriksen fra kl 14.30, Sissel Kansa Olsen fra kl
14.45
Sak 34/22 Konstituering
Innkallingens lovlighet: Vedtak: Godkjent
Godkjenning av dagsorden: Vedtak: Dagsorden godkjennes
Godkjenning fra protokoll fra forrige møte: Vedtak: Protokoll godkjennes

Sak 35/22 Planlegging av representantskapsmøte 19.5.22
Holdes på Vic Hotel i Porsgrunn kl 10.00-17.00
Faste saker (legg inn årshjul på faste saker)
Info om fylkessplitting og prosess som skal begynne i FO
Handlingsplanen
Taushetsplikt
Orientering om mulighet for frikjøp i klubber
Lønnsoppgjøret
Gruppearbeid
Møteplan for høsten
Sånn er Norge
Ønsker gode pauser til nettverksbygging
Ta godt imot nye
Vi tar ikke presentasjonsrunde
Navneskilt med rolle
Vi bruker talerstol og presenterer oss første gang vi er på talestolen

Sak 36/22 Markering av 1.mai.
- Program for Vestfold og Telemark
- hvor skal faner og flagg til utlån være
- FOs nestleder holder hovedtale i Tønsberg
- epost om 1.mai til medlemmer
- annet
-

Program for 1.mai sendes ut til alle medlemmer med oppfordring om å delta.
Oddvar går i tog i Porsgrunn og Skien med fanen
Linda spiller i Skien
Arne går i tog i Bamble
Kristine går med ungdomsutvalget til LO i Porsgrunn
Wenche skal muligens gå i Skien
Torunn og Linda har appeller i LO radioen
Vidar og Torunn går i tog i Larvik
Vidar, Torunn og Monica går i tog i Tønsberg
Monica holder innlegg på Rødt arrangement i Tønsberg
Sissel skal gå i Drammen
Linn går i Horten eller Tønsberg

AU sender leserinnlegg til alle avisene fra AU
Vi gjør en større jobb før 1.mai neste år med å informere alle medlemmer om hva 1.mai er.

Sak 37/22 Orienteringssaker
- LO’s sommerpatrulje. Orientering.
- Fagkafe om tillitsreform 3.mai. Vi oppfordrer styret til å delta.
Vedtak: Styret tok fremlegget til orientering

Sak 38/22 Faste saker jfr styremøtet 31.3.22.
Vedtak: Utgår i dette styremøtet grunnet kort tid siden forrige styremøte.

Sak 39/22 Evaluering av styreseminaret
 Bra å gjennomgå forventninger til alle roller
 Bra at vara fikk være med
 Bra balanse mellom å lytte og delta
 Bra med kreativitet fremfor formaliteter
 Litt lang og intensiv dag en
 Litt mer pauser eller avslutte tidligere
 Bra med varierende tema
 Bra struktur
 God mat
 Bra grupperom på dag to, ikke så bra dag en
 Bra å ha litt mellommåltider
 Fått mulighet til å bli godt kjent
 Bra å få jobbe i profesjonsgruppene
 Litt kort pause dag en fra arbeid til middag
 Minimum ti minutters pauser

Sak 40/22 Eventuelt
Forslag fra styresamlingen: Studentarbeid og ungdomsarbeid som fast punkt på styremøter

Vedtak: Vi har nytt fra FO studentene og ungdomsrepresentanten som faste saker på
styremøter.

Referent: Linda Pettersen

