
     

 

 

   

Styremøte FO Vestfold og Telemark 

Tid:  Mandag 17. oktober 2022, 09:00-16:00 

Sted: Storgata 141, Porsgrunn  

Dagsorden: 

• Styremøtet starter kl 9.00 

• Lunsj 11.30-12.30  

• Styremøtet fortsetter kl 12.30. Vi avslutter kl 16.00 

 

Til stede: Sissel Olsen, Kristine Amundsen, Hege Selnes-Johnsen, Wenche 
Kongerød, Torunn Steinsholt, Monica Fjeld, Linda Pettersen, Jostein Fosse, Leif 
Johnsen, Vidar Byholt, Sondre Eriksen, Farshad Mohseni, Sondre Eriksen 

 Permisjoner: Sondre 9-9.30, Linda 12.45-14.30, Kristine 14.30 og ut møtet, Vidar fra 
15.00 og ut møtet, Farshad fra 10 til 14.20.  

 Forfall: Arne Klindt, Linn Hotvedt 

 

Saksliste:  

Sak 70/22 Konstituering 

Innkallingens lovlighet: Vedtak: Det er lovlig innkalt 

Godkjenning av dagsorden og saksliste: Det etterlyses sak om bruk av digitale møter 
som er sendt inn tidligere (30. august). AU ønsker å forberede egen sak på dette 

Saker til eventuelt: LO-favørkomiteen. Hvordan skal vi lokalt jobbe med 
avdelingsstruktur. Informasjon om verv som ikke er fylt. 

Valg av protokollunderskrivere: Leif og Jostein.  

 

Sak 71/22 Orienteringer 
 

• Profesjonspolitikk v/nestleder og profesjonsfaglig ansvarlige.  
o Forskerfrokost 6.12.22 
o Utvalget har møte i dag 
o FO-dagene: 3-4. November. 
o Forskerfrokost 6.desember. Stand 5 og 6. desember. 

 

• Nytt fra studentene 
o Stine Marie har trukket seg. Har ingen studentrepresentant i styret. 

Dette jobbes det med. 
o Vi ønsker å arrangere noe for studentene sammen med LO. 



o 31. oktober: Ettermiddagsarrangement om praktisk arbeid. 
 

 

• Nytt fra ungdomsrepresentanten 
o Lærlingepatruljen starter nå. 
o Dagsseminar om solidaritet og antirasisme. 
o Bedriftsbesøk på ASKO 17/10, foredrag om psykisk helse. 
o Quiz på studenthuset. 

 

• Helse- og sosialpolitikk  
o Helse- og sosialpolitiskutvalg har hatt et møte i høst, nytt møte i 

november.  
o Har vært i kontakt med flere politiske partier. 

▪ Rødt: Vi jobber videre med å revidere samarbeidsavtalen 
▪ SV: Her har vi avtale.  
▪ AP: Møte med Truls Vasvik neste mandag. Tema blir 

autorisasjon og samarbeidsavtale. 
 

• Seniorutvalget v/leder av seniorutvalget.  
o Ønsker å bruke et sikkert SMS-system for å kommunisere. Dette 

implementeres nå på forbundskontoret. 
o Ragnar gikk bort, og Georg har trukket seg fra utvalget. Utvalget ønsker 

seg kandidater fra Telemark. 
o Ønsker å lage en julesamling 7. desember på mathuset. 

 
 

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

besøk fra Ghirass i 2023 (kan bli aktuelt i 2024), men utvalget vurderer 
besøk til Ghirass i 2023. 

o Det har vært ett møte siden sist. Nytt møte 18. Oktober. 
o Internasjonalt utvalg trenger flere medlemmer. 
o Det foreslås å presentere internasjonalt utvalg og Ghirass for 

representantskapet. 
  

 

• Kvinnepolitisk utvalg. 
o Linda presentert fagcafeen “Hvordan få høyere lønn på 1-2-3.” 
o Linda har vært hos AP i Skien og snakket om heltid.  
o Skiensmodellen i Helse- og sosialsektoren: Møte i morgen med 

fylkespolitikerne: SV, Rødt og FrP har svart.   
 

• Økonomi  
o Vi må tenke på landsmøteforberedelser. 
o Skal vi legge et styremøte tl Arendalsuka? 
o Ønske om at vi går inn i 6010(Klubber) og svarer opp hva pengene er 

brukt til. 
 

 

• Nytt fra fylkesavdelingen  



o Vidar og Torunn orienterte om regionkonferansen og vårt arbeid der, og 
særlig om temaet vårt vold og trusler og uttalelsen knyttet til dette. 

o Torunn orienterte fra FOs lederforum. Kriseberedskap var viktig tema 
der. Hvordan skal vi jobbe for å organisere medlemmer? 

o Vi har begynt å planlegge julebord. Dette ble diskutert i møtet. AU tar 
med seg innspillene i den videre planleggingen. Skal det være 
avdelingen eller klubbene som arrangerer? Hvordan skal vi koordinere 
det hele så alle får et tilbud? 

o Nytt veilederkurs er satt opp. 
o Skolekonferansen: Kragerø resort er booket. Agron Tahiri kommer for å 

snakke om gjenopprettende prosesser. 
 
Forslag til vedtak: Orienteringene tas til etterretning:  

 
 
Sak 72/22 Landsstyresaker (LS) 
Landsstyredokumenter:  

Logg inn på Min Side -> Landsstyrepapirer -> LS-møte 4-2022: 

• 46/2022: Faggrupper i FO  

• 47/2022: Avdelingsstruktur i FO -Sammensetning av landsstyret i FO. Notater 
fra gruppearbeid: 

o Fordeler ved å holde oss samlet: Stordriftsfordeler, bedre økonomi, 
spesialisering er mulig når man er fler, flere frikjøpte i AU gir bedre 
service, flere til å ta verv på ulike nivåer, større fagmiljø gir bedre 
løsninger, man står sterkere u diskusjoner med flere medlemmer, flere 
til å fronte samme saker på landsmøte, husleie, samarbeidspartnere – 
kan lage et dokument i stedet for to  

o Ulemper ved å holde oss samlet: Kan være vanskelig å fremstå so en 
samlet avdeling når fylket er splittet, vanskelig å få inn like mye 
kjennskap til begge fylker i AU, seniorene kan ha ulike ønsker, 
vanskelig balanse hvordan medlemmene oppfatter oss når 
fylkeskommunen er splittet, mister “nærledelse”, flere 
samarbeidspartnere pga. 2 fylker, for lite erfaring pga. Korona, mer 
utfordrende å jobbe med løsninger nær medlemmer. 

o Ulemper ved å splitte oss: Færre til å fylle verv, tilbud og aktivitet 
halveres, faglig styrke med flere, vi har en avdelingsstruktur som 
fungerer bra, trygt med flere i AU, vi er mer tilgjengelige nå, mister 
muligheten til spsialisering, mister kompetanse, vil gå ut over 
profesjonsfaglig arbeid – det er mer robust nå, passe stort nå - det er 
rom for at folk kan engasjere seg, studentrekrutteringen  har blitt bedre 
når man kan kanalisere ressurser til det arbeidet, vi har ennå ikke fylt 
utviklingspotensialet i dagens organisasjon,  

o Fordeler ved å splitte oss: Geografisk nærhet 

• 48/2022: Landsmøte 2023 -Hovedlinjer og fremdriftsplan 

• LS saker 

o Stønadskasse til medlemmer som dør f.eks gjennom LO favør grunnforsikring. 
Oversendte forslag foreslås avvist. FO Vestfold og Telemark mener vi bør 
utrede kostnader gjennom LO Favør.  

o Medlemsstatus blir lagt frem på hvert landsmøte 
o Økonomisk status blir lagt frem på hvert LS 



o Valg 
o Uttalelser 
o Retriever 

 

Forslag til vedtak: Orientering fra leder og debatt i styremøtet tas til etterretning.  

 
Sak 73/22 Tilbakemelding etter styremøtet 29.9.22 

• Leif Johnsen orienterer 
o Se vedlegg til protokoll 

 
Forslag til vedtak: Debatt i styremøte tas til etterretning.  
 
 
Sak 74/22 Eventuelt 

• LO-favørkomiteen: 
o Vi må velge ny representant. Valg skjer på neste regionkonfeanse for 

LO.  

• Hvordan skal vi lokalt jobbe med avdelingsstruktur.  
o Skal vi legge ut informasjon på egen side på hjemmesida? 
o Hvordan gjøre dette forståelig? 
o Representantskapet må ha et godt grunnlag å ta en beslutning på. Saken må 

belyses fra begge sider. 
o Gi alle HTVer sjanse til å ta dette opp i klubbene, sende skriv til HTV og alle i 

styret. 
 

• Informasjon om verv som ikke er besatt. 
 
 
Referent: Vidar og Linda 
 
 
Vedlegg til referat: Oversikt over ledige verv internt i avdelingen og i LO når vi 
sender ut referat. 


