
     

 

 

PROTOKOLL  

Styremøte i FO Rogaland 25.-26.8.2022, Utsira 

Tilstede: 
Hilde Slotnes, Elin Lindberg Kjeldsen, Ivar Kvadsheim, Jannicke Larsen, Eilen Lura Sjursen, Randi 

Mortveit, Hanne Line Wærness, Thomas Rasmussen, Line Andorsen, Karl Hans Braut, Anna Rugland, 

Svanhild Reve, Harriet R. Hove, Magnus Volden 

Forfall: 

Åshild Jacobsen, Tina Johansen, Julie Dagsland, Kjersti Selsås  

 

Saksliste: 

Sak 47/22: Konstituering 

Hilde Slotnes åpnet møtet. 

Konstituering.  

Møtet ble gjennomført med 14 deltakere, 13 med stemmerett. 

Møteleder: Hilde Slotnes, sekretær: Ivar Kvadsheim 

Saksliste, dagsorden og tidsplan godkjent som foreslått. Thomas Rasmussen meldte en  sak til 

eventuelt og Hanne Line Wærness meldte en sak til orientering. 

Da dette var styrets oppstarts-/planleggingskonferanse ble det foretatt en presentasjonsrunde 

omfattende alle tilstedeværende møtedeltakere. 

 

Sak 48/22: Protokoller til informasjon og godkjenning 

Protokoll fra styremøte 17.6.22 godkjent uten merknader.  

Protokoll fra AU-møte 19.8. godkjent uten merknader. 

 

 

Sak 49/22: FOs Styrekurs 

Ivar Kvadsheim ledet møtet gjennom FOs nyutviklede styrekurs «Hva må jeg vite som styremedlem». 

Dette kurset tar for seg styrearbeid i praksis, og kan gjennomføres både fysisk og digitalt, som samlet 

styre eller hver for seg. Kurset er ment å gi deltakerne grunnleggende forståelse for hva som er styrets 

og det enkelte styremedlems ansvar og arbeidsområde. 

 

Sak 50/22: Handlingsprogrammet 2022-2024 

Under behandlingen av denne saken ble i realiteten også opprinnelig oppsatte saker om «Aktivitets-, 

handlings- og møteplan», «Økonomi, regnskap, budsjett» samt «Kurs og konferanser» også behandlet. 

Disse er dermed ikke protokollført med egne saksnr. i møteprotokollen. 

Her følger notat fra styrets konkretisering av deler av det årsmøtevedtatte handlingsprogrammet for 

årsmøteperioden - konkrete planer og innspill til videre bearbeiding sortert etter hovedpunktene i 

handlingsprogrammet. Vedtatt handlingsprogram for perioden 2022-2024 følger som utrykket vedlegg 

til protokollen: Vedtatt Handlingsprogram for 2022-2024.pdf. 
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https://www.fo.no/getfile.php/1345890-1649311943/Bilder/Fylkesavdelinger/FO%20Rogaland/Vedtatt%20Handlingsprogram%20for%202022-2024.pdf


Lønn, arbeidsforhold og arbeidsmiljø 

Tariffkonferanse for lokale tillitsvalgte: planlegges avholdt i april/mai 2023. 

FOs Kvinnekurs for tillitsvalgte: er planlagt avholdt i februar 2023. 

Fagdag om likelønn og aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP): planlegges som fagtema i 

representantskapsmøtet i november 2022 (24.11.). 

Samarbeid med Fagforbundet: Leder Hilde Slotnes kontakter leder av Fagforbundet Rogaland, Trond 

Helland for drøfting og klargjøring av samarbeidet på basis av gjeldende sentrale samarbeidsavtale. 

Følge opp sentrale føringer for seniorpolitikk: vurderes i løpet av våren 2023. 

Fagdag om pensjon: planlegge temakveld våren 2023 med pensjon generelt som tema. 

Profesjonspolitisk arbeid 

Samarbeid med FO sine tillitsvalgte ved UiS og VID: de profesjonsfaglig ansvarlige (PFA) tar kontakt 

med de tillitsvalgte/klubbene ved UiS og VID med sikte på møte(r) mellom de 

tillitsvalgte/klubbstyrene og PFA (evt. m/vara). Foreslå felles medlemsmøte for medlemmene ansatt 

ved UiS og VID om felles organisatoriske, tariffpolitiske og utdanningspolitiske tema – også mht. 

«hvordan beholde medlemmene i FO – at de ikke går til UNIO/Forskerforbundet». 

Arrangere profesjonskurs: vurderes i løpet av 2023. 

Delta på og arrangere fagdager og/eller konferanser: «Sosiale kriser krever sosialfaglige løsninger» - 

fagdag avholdes i februar 2023, evt. som en dag av et to-dagers representantskapsmøte og alternativt 

inkludert opplæring i ARP. 

Helse- og sosialpolitikk 

Delta på eller arrangere kurs i politisk påvirkningsarbeid: Diskutere evt. samarbeid om slikt kurs med 

FO Agder og/eller FO Vestland. 

Arrangere kurs, fagdager og drive politisk påvirkningsarbeid for å formidle FO sine medlemmers 

kunnskaper: Arbeide konkret for å arrangere fagdag om tjenester til personer med utviklingshemming, 

«Det skal vi ikke tåle. Utarbeide avisinnlegg/kronikk(er) om temaet. 

Invitere styremedlemmer til deltakelse på SOR-konferansen i oktober 2022 (om CRPD). 

Kvinnepolitisk arbeid 

Fagdag om feminisme: aktuelt som tema i representantskapsmøte i 2023. 

Tilby FO sitt kvinnekurs til medlemmer i FO Rogaland: planlagt avholdt februar 2023 

Kvinner på tvers – invitere tillitsvalgte til deltakelse på konferansen i oktober 2022. 

Internasjonalt arbeid og solidaritet 

Formalisert videre avtale for samarbeid, og utveksling høsten 2022: Planlegges for fagutveksling samt 

delegasjonsreise med medlemmer fra styret for videreføring av samarbeidsavtale i november 2022. 

 

Organisasjon 

Etablere tilbud for ledermedlemmer lokalt i Rogaland: vurderes i løpet av 2023. 

Nytt punkt om å vurdere utvikling av et eget tilbud for medlemmer med arbeidstilhørighet 

høgskole/universitet. 

 

 

 



Sak 51/22: Orienteringer. 

- Magnus Volden orienterte om organisering og planlegging av aktiviteter i lokallaget i FO-Studentene 

ved UIS/VID. 

- Hanne Line Wærness orienterte om oppstart og åpning av den nye Campus Kampen for nå 

samlokaliserte VID Stavanger. 

- Hilde Slotnes orienterte fra Arendalsuka der hun og Elin Lindberg Kjeldsen deltok fra FO Rogaland 

hele uka. 

 

Sak 52/22: Eventuelt 

Eventueltsaker må meldes på ny i neste styremøte da  møtets tidsramme ikke strakk til. 

 

 

Utsira, 26.8.2022 

 

 

Ivar Kvadsheim 

Referent 


