
     

 

 

   

Styremøte FO Vestfold og Telemark 

Tid:  Tirsdag 30. august 2022, 09:00-16:00 

Sted: Storgata 141, Porsgrunn  

 

Til stede: Farshad Mohseni, Leif Johnsen, Torill Eivik, Linda Pettersen, Sissel Olsen, 
Vidar Byholt, Torunn B. Steinsholt, Monica Fjeld, Hege Selnes-Johnsen, Jostein 
Fosse, Kristine Amundsen, Sondre Eriksen (fra. 09:15),  

Fra kontrollkomiteen: Olav Borsheim og John Ole Jørgensen  

Permisjoner: Farshad 14:40 og ut dagen 

Forfall: Rose Heian, Wenche Kongerød, Linn Holvik, Stine Marie Haugrønningen 
Holm 

 

Sak 53/22 Konstituering 

Innkallingens lovlighet: Vedtak: Det er lovlig innkalt 

Godkjenning av dagsorden: Vi flytter sak 61 og 62 til etter sak 54. Sakslista 
godkjennes med de endringene.  

Saker til eventuelt: Elektroniske møter v/Linda 

Valg av protokollunderskrivere: Sondre Eriksen og Kristine Amundsen 

 

Sak 54/22 Orienteringer 
 

• Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige.  
o Uttalelse om vold og trusler i arbeidslivet til LOs regionkonferanse i 

oktober. Vi trenger også en diskusjon på hva vi skal bringe inn på 
temaet i konferansen. Det jobbes fram et forslag til uttalelse om vold og 
trusler.  

o Det har ikke vært noen møter, vanskelig å få til møtetidspunkt. 
 

• Nytt fra studentene 
o Torunn informerte. Har hatt et kort møte med studentene. Trenger å 

møtes mer for å koordinere innsatsen på USN. Vi har fått forslag til 
årshjul med aktivitet og budsjett fra dem. Dette skal diskuteres videre. 
FO har vært mye til stede på campus. FO skal undervise om yrkesetikk 
for vernepleierne 3.årsstudenter etter nyttår.  

 

• Nytt fra ungdomsrepresentanten 



o Kristine informerte. Ikke så mye nytt, men møtene starter opp nå. 
Ungdomsutvalget i LO skal være med å bemanne stand på Dyrsku’n. 

 

• Helse- og sosialpolitikk 
o Hatt ett møte. Nytt møte i september. 
o Har vært i kontakt med politikere: Programkomiteen til AP Vestfold, 

Monica har hatt møte med dem. Monica og Torunn har hatt møte med. 
SV. Forsøker å få til et møte med Rødt. 

o SV i skien ønsker å møte oss.   
 

• Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget.  
o Er i oppstart. Planlegger samling og møter. 
o Det har vært vanskelig å samle folk fra Telemark. 
o Har ambisjoner om å få på plass samlinger med godt oppmøte. 
o Seniorutvalget ønsker å kunne kontakte medlemmene pr. SMS, dette er 

undersøkt. Det er tenkt at avdelingene etterhvert får muligheten til å 
bruke et sikkert SMS-system som nå implementeres på 
forbundskontoret.. 

 

• Internasjonalt utvalg 
o Ønsker å jobbe med Ghirass kultursenter i Palestina. 

 

• Kvinnepolitisk utvalg 
o Fagcafé om hvordan øke kvinners lønn under planlegging. Kan holdes 

flere steder 
o 5/9, innledning om hele faste stillinger for politikerne i Skien AP. 

 

• Økonomi 
o Regnskap første halvår. Vidar orienterte. Vi har en bedre økonomisk 

situasjon enn fryktet i forbindelse med etterlønnsavtalene som løper ut 
august. 

 

• Nytt fra fylkesavdelingen  
o HMS-dag. Gjennomført HMS-dag med AU. AU og HMS-ansvarlige var 

fornøyede med dagen. AU setter pris på at dette blir gjennomført, og 
det blir gjort på en ordentlig måte. 

o Arendalsuka. AU var der og gjorde en jobb på stand og deltok på 
arrangementer. Vi ønsker bedre informasjon og mulighet for å delta. 
Det er interesse for å gjøre noe mer rundt dette for flere i avdelingen. 

o Stand på USN. Medlemstallet øker som konsekvens av vår 
tilstedeværelse. Vi har snakket mye med studenten om hvorfor det er 
viktig å være organisert og hvorfor FO er en god organisasjon for 
vernepleier- og barnevernspedagogstudentene.  

o Styremøte/opplæring 29. September. Opplæring i 
kommunikasjonsstrategi blir hovedsak her.  

o Juleavslutning 17. November? Vi går ut og spiser denne dagen.  
o Ny kopimaskin/skriver/scanner og nettverk. Monica og Vidar informerte. 

Tilbakemeldingene fra styret var at vi må få på plass gode nok 
løsninger.  



o Leieavtalen i Grenaderveien. Torunn informerte om jobb rundt å løse 
oss fra kontrakten tidligere. 

o LO-stand på Dyrsku’n. Vi har blitt forespurt om å være med å bemanne 
stand på Dyrsku’n. Det går an å melde fra hvis man er interessert.  

 
 

 

 
 
Sak 55/22 Landsstyret (LS) 
 
 

• Avdelingsstruktur: Vi behandler saken formelt på neste 
representantskapsmøte. Det kom forslag om medlemsundersøkelse internt i 
avdelingen fra Farshad 

 
 
 
 
Sak 56/22 Teams som arbeidsverktøy i FO Vestfold og Telemark 
 
Vidar presenterte hvordan avdelingen tenker å jobbe i Teams framover. Her vil det bli 
tilgjengeliggjort kanaler for de ulike utvalgene og styret hvor de kan få jobbe med 
dokumenter og få oppdatert informasjon. 
 
 
   
 
Sak 57/22 Representantskap 28-29. november.  
 
Vi starter å planlegge møtet  
 
Bø Hotell 
 
Innkalling kommer snart, kommer en tidligere frist enn vanlig for påmelding.  
 
Saker: Avdelingsstruktur, valg av delegater til landsmøtet i FO, opplæring fra Jonas 
Semmerud, budsjett og økonomiske disponeringer for 2023, uttalelse – velge 
redaksjonskomité, og avdelingens vedtekter. 
 
 
 
 
 
Sak 58/22 Valg 
 
Innstilling fra valgkomiteen ble sendt ut 29.08.22. Denne gjelder andre vara til landsstyret 
 
2 plasser er ledige valgkomiteen i FO Vestfold og Telemark. 
 
LO representasjon: Verv skal på nytt fylles etter LO-kongressen. Diskusjon. 
 
Delegater til landsmøtet 2023. Diskusjon. Vi vet ikke helt sikkert antall, men vi har grunn til å 
tro det blir 4 delegater fra hver profesjon. 



 
Valgkomiteen innstiller Oddvar Gran som andre vara til landsstyret. Det er fortsatt to ledige 
plasser i valgkomiteen, og en styreplass til barnevernspedagogene.  
 
Vedtak: Styret innstiller Oddvar Gran som andre vara til landsstyret.  
 
 
 

 
 
 
 
Sak 59/22 FO-klær til hovedtillitsvalgte 
 
AU ønsker at våre hovedtillitsvalgte er synlige når de representerer FO. Vi ønsker innspill fra 
styret.  
 
Monica la fram saken. Det foreslås at de hovedtillitsvalgte har en jakke eller lignende de 
bruker når de representerer FO i ulike settinger.  
 
Monica ser på priser på forskjellige plagg, og andre løsninger. Saken følges opp i styremøtet 
i oktober. 
 
 
 
Sak 60/22 Rutiner for gaver 
 

AU ønsker rutiner for gaver gitt av fylkesavdelingen ved avtakking av tillitsvalgte.  
 
Innstilling fra AU: Når AU-medlemmer, styremedlemmer og hovedtillitsvalgte trer av 

får de en blomst eller gavekort på blomster til kr 500,- 

Vedtak: Vi utsetter saken til styremøtet i oktober. AU tar med seg innspilla fra 

diskusjonen videre. 

 
 
 
Sak 61/22 Avdelingens hjemmesider 

 
Oppbygning og innhold v/Leif. Det ønskes tilbakemelding på innhold.  
 
Avdelingenes hjemmesider har nå en felles oppbygning og struktur, avdelingene kan ikke 
endre på dette.  
 
Leif gikk gjennom nettsidene våre og meldte fra at han veldig gjerne vil ha tilbakemeldinger 
fra styret på sidene. 
 
 
 
Sak 62/22 Forslag til aktiviteter i 2023 
 
Diskusjon 
 
Arendalsuka. 



Veilederkurs. 
Utenlandstur for styret, styreseminar. 
 
Åpne for deltakelse for andre på seniorenes sommeravslutning 
LO-favør 
Sosialt arbeid i kommunen 
Psykisk helsearbeid 
 
Fagcafé 
Konkurranser, har vært etterspurt. 
Være mer synlige på arrangementer som Pride. 
 
 
 
 
 

  
Sak 63/22 Eventuelt 
 
Sak fra Linda: Linda ber styret tenke gjennom bruk av elektroniske møter, fysiske møter og 
hybridmøter i styresammenheng. 
 
 
Referent: Vidar 

 
 
 


