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PROTOKOLL
Styremøte i FO Rogaland 17.6.2022, Folkets Hus Stavanger
Tilstede:
Hilde Slotnes, Ivar Kvadsheim, Jannicke Larsen, Eilen Lura Sjursen, Åshild Jacobsen, Hanne Line
Wærness, Thomas Rasmussen, Line Andorsen, Karl Hans Braut, Anna Rugland og Kjersti Selsås
Forfall:
Elin Lindberg Kjeldsen, Randi Mortveit, Tina Johansen, Julie Dagsland, Svanhild Reve, Harriet R.
Hove, Mohammed Isa Mohamud, Magnus Volden
Saksliste:
Sak 37/22: Konstituering
Hilde Slotnes åpnet møtet.
Konstituering.
Møtet ble gjennomført med 11 deltakere, alle med stemmerett.
Møteleder: Hilde Slotnes, sekretær: Ivar Kvadsheim
Dagsorden godkjent som foreslått. Eilen Lura Sjursen meldte 2 saker til eventuelt og Hanne Line
Wærness meldte en sak til orientering

Sak 38/22: Protokoller til informasjon og godkjenning
Protokoll fra styremøte 28.4.22 godkjent uten merknader.
Protokoll fra AU-møte 13.5. godkjent uten merknader.
Protokoll fra representantskapsmøte 3.-4.5.22 tatt til orientering.

Sak 39/22: Økonomisaker
Hilde Slotnes la fram regnskapstall pr. 31.3.22 og åpnet for spørsmål og kommentarer.

Sak 40/22: FO-dagene 2022
Det blir meldt på 15 deltakere fra avdelingsstyret.
Det er 25 medlemmer som har søkt om å få dekket utgifter inntil kr. 6600 for deltakelse på FO-dagene,
og styret besluttet at det vil være rom for 21 deltakere som får slik utgiftsdekning. Deltakerne som får
utgiftsdekning ble trukket ved loddtrekning.

Sak 41/22: Handlingsprogram
Det forutsettes at alle i fylkesavdelingsstyret har satt seg inn i vedtatt Handlingsprogram til
styreseminaret i august..

Sak 42/22: Aktiviteter, kurs og konferanser
Saken utsettes til oppstartseminaret i august.

Sak 43/22: Oppstartseminar 25.-26. august.
Styrets oppstartseminar blir avholdt25.-26. august på Utsira. Dette innebærer at vi må reise til Utsira
på kvelden onsdag 24.8., alternativt overnatting i Haugesund for avreise til Utsira tidlig morgen
torsdag 25.8..

Sak 43/22: Orientering fra LS-møtet
Hilde Slotnes og Kjersti Selsås orienterte fra LS-møtet som ble avholdt 14.-15. juni, med spesielt
fokus på sak om framtidig avdelingsstruktur i FO, vedtatte uttalelser om store bofellesskap,
autorisasjon, nye muligheter i sosialpolitikken, samt orientering om rapport om arbeidstidsordninger i
FOs organisasjonsområde.

Sak 45/22: Orienteringer.
- Karl Hans Braut orienterte fra LO-Kongressen, der han var som medlem i FOs delegasjon.
- Jannicke Larsen orienterte om at forbundet har utarbeidet et opplegg for yrkesetikk-workshop.
- Hanne Line Wærness orienterte om kontakten/samarbeidet mellom FO Rogaland og PUSWP
Bethlehem, og om nylige endringer som følge av nyvalg i PUSWP-B.

Sak 46/22: Eventuelt
- Eilen Lura Sjursen tok opp spørsmål om mulig justering av satser for kjøregodtgjørelse. Det var
enighet om at spørsmålet kan rettes til forbundskontoret.
- Eilen Lura Sjursen tok videre opp spørsmål om mulighet for å få utarbeidet et utgangspunkt for å
komme med innspill til partienes lokale valgprogram fram mot kommende kommunevalg. Også dette
spørsmålet bør rettes til forbundskontoret.

Stavanger, 17.6.2022
Ivar Kvadsheim
Referent

