
     

 
 

 

PROTOKOLL  
Styremøte i FO Rogaland 19.01.2023, Folkets Hus Stavanger 

Til stede: 
Hilde Slotnes, Ivar Kvadsheim, Elin Lindberg Kjeldsen, Jannicke Larsen, Eilen Lura Sjursen 
(permisjon fra klokka 13.30), Hanne Line Wærness (permisjon fra 11.30), Randi Mortveit, Thomas 
Rasmussen, Tina Johansen (permisjon til 11.30), Line Andorsen, Karl Hans Braut og Harriet R. Hove. 

Forfall: Åshild Jacobsen, Anna Rugland, Julie Dagsland, Svanhild Reve, Kjersti Selsås, Magnus 
Volden, studentrepresentant. 

Saksliste: 

1/23: Konstituering. Valg av møteledelse. Godkjenning av innkalling. Tidsplan 
Hilde Slotnes åpnet møtet. 
Konstituering. 
Møtet ble gjennomført med 12 deltakere 12 med stemmerett 
Møteleder: Hilde Slotnes, sekretær: Jannicke Larsen 
Dagsorden godkjent som foreslått.  

Tidsplan: Møtestart ble forskjøvet til klokka 10.00 på grunn av forsinkelser, stengt tunnel. Tidsplan 
ellers godkjent som foreslått.  

2/23: Protokoller til informasjon og godkjenning  
Ingen protokoller klar til godkjenning. 

3/23: Orientering fra LS møte i desember 2022 

Utsatt på grunn av endring i tidsplan.  

4/ 23: Samarbeid med Sosialarbeider og psykologforeningen i Bethlehem. Sak til Landsmøte. 
Drøfting? 
Styret er innstilt på at vi skal fremme en sak for Landsmøte om at vårt samarbeid er noe annet enn et 
prosjekt. Hanne Line Wærness og Elin Lindberg Kjeldsen orienterer om at de lager et forslag til 
representantskapsmøtet i Haugesund i mai. Saken vil bli orientert om på representantskapsmøte i 
februar.  

5/23: Orientering om Landsmøte 2023. Tidsplan 
Tatt til etterretning. 

6/23: Økonomisaker Regnskap. Budsjett drøfting Søknader om økonomisk støtte se vedlagt.  
Gjennomgang av regnskap for 2022 frem til 31.10.2022 og gjennomgang og revidering av budsjett for 
2023.  

Vedtatt at styremedlemmer som ønsker kan få 13 liter sekken Rains.  

Søknader om økonomisk støtte: 
Styret vedtok å innvilge støtte til lokale 8. mars komiteer, i henhold til tidligere bevilgninger. 
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Styret vedtok å bevilge kr. 6000,- til Kirkens bymisjon ved Ventilene (Elisabeth Lied). Det ble i tillegg 
foreslått at FO Rogaland bruker Viste Strandhotell til representantskap ved en senere anledning. 

Styre vedtok at FO Haugaland kan bevilge en engangssum på kr. 3000,- for å hjelpe i gang «Mat onna 
bronå». 

Styret bestemte at FO Rogaland ikke bevilger videre støtte til skulpturprosjektet «Hu Jenny» som vi 
tidligere har bidratt til.  
 

7/23: Rekruttering 
Elin Lindberg Kjeldsen orienterte om veldig bra medlemsvekst både av studenter og yrkesaktive.  

8/23: Aktiviteter, kurs og konferanser (FO 30 år, Sosialarbeiderdagen, Fagdager, LM,  
Gjennomgang aktuelle punkter i aktivitetskalender.  
 
Styremøter:  
7. mars i Haugesund 
27. april på Teams 
25. mai i Stavanger 
16. juni Haugesund. Vi sjekker opp om KS- storbysamling blir lagt til 15-16 juni? 
29. august på Teams 
25. september på Teams 
31. oktober Stavanger 
8. desember i Stavanger (med mulighet for delegatsamling etter Landsmøtet). 
 
Representantskap i mai med valg av delegater, tid til saker til landsmøte krever mer enn en dag. Hilde 
Slotnes foreslo at vi skulle legge fagdagen til en annet tidspunkt, men styret ønsket en fagdag. Fagdag 
i haugesund har vært en tradisjon over tid, og det ble derfor bestemt å utvide med en ekstra dag fra 10. 
til 12. mai. (3 dager) Tema til Fagdag den 12. mai ble foreslått «omsorgstrøtthet» med Isdal. 

Representantskap i oktober blir redusert til en dag, den 18.  

Representantskap i desember blir to dager, med fagdag. Foreslått tema er «Sosiale kriser trenger 
sosialfaglige løsninger». Aktuell innleder kan være Ina Libæk. 

Sosialarbeiderdagen 
Elin Lindberg Kjeldsen har hovedansvar for logistikk knyttet til sosialarbeiderdagen den 21. mars. 
Hanne Line Wærness profesjonsansvarlig for vernepleierne, forslår lunsjkonsert med kake og kaffe 
ved VID. Hun foreslår også at det til neste år, 2024 arrangeres heldags fagdag med tema 
menneskerettigheter. 
 
Manifestkonferanse i 2023 blir den 28. mars fra klokken 10.00 til 15.00. Denne legges ut for 
påmelding til styret (merk at dette er samtidig som kvinnekonferansen).  

9/23: Representantskapsmøte 23.2. 2023.  
Hilde Slotnes kaller inn til møte. Tema. Budsjett 2023. Landsmøte. Orienteringer. Våre medlemmer 
som har vært på utveksling i Bethlehem kommer og forteller om oppholdet. 

10/23: Orienteringer.  
Ingen 

11/23: Søknad om permisjon fra styremedlem Tina Johansen. 
Tina Johansen innvilges permisjon fra sitt verv i FO fra 1. mars 2023 til 1. mars. 2024.  

12/23: Valg Delegater til LO Rogaland sin regionkonferanse, supplering. Nytt medlem til styret. Ny 
vara profesjonsfaglig ansvarlig barnevernspedagog. 



Valgkomiteen ved Harriet Ramstad Hove opplyser at de arbeider med rekruttering av nytt medlem til 
styret. 
Valgkomiteen ønsker tilbakemelding fra styremedlemmer som ikke ønsker å være delegater på 
Landsmøtet i år.  
Delegater til LO Rogaland sin regionkonferanse er avklart i tidligere møte.  

13/23: Eventuelt 
Ingen saker. 

 

 

 

Stavanger, 20.01.2023 
 
 
Jannicke Larsen 
Referent 


