
     

 
 

 

PROTOKOLL  
Styremøte i FO Rogaland 7.3.2023, Microsoft Teams 

Til stede: 
Hilde Slotnes, Elin Lindberg Kjeldsen, Ivar Kvadsheim, Eilen Lura Sjursen, Åshild Jacobsen, Randi 
Mortveit, Thomas Rasmussen, Line Andorsen, Karl Hans Braut, Anna Rugland, Julie Dagsland, 
Svanhild Reve (fra kl. 1245), Kjersti Selsås  

Forfall: Jannicke Larsen, Hanne Line Wærness, Harriet R. Hove, Magnus Volden, Thea Marie 
Haakonsen Treffen 

Saksliste: 

(En feil i innkallingen medfører manglende samsvar mellom saksnummerering der og i protokollen.) 

14/23: Konstituering. Valg av møteledelse. Godkjenning av innkalling. Tidsplan 
Hilde Slotnes åpnet møtet. 
Konstituering. 
Møtet ble gjennomført med 13 deltakere hvorav 12 med stemmerett 
Møteleder: Hilde Slotnes, sekretær: Ivar Kvadsheim 
Dagsorden og tidsplan godkjent som foreslått.  

15/23: Protokoller til informasjon og godkjenning  
Framlagte AU- og styreprotokoller ble enstemmig godkjent uten merknader. 
Protokoll fra representantskapsmøtet 24.11.2022 tatt til orientering. 

16/23: LS-saker til møtet møte i desember 2022 
Grunnet knapp tidsplan for styremøtet ba LS-representantene Hilde Slotnes og Åshild Jacobsen om at 
møtet konsentrerer seg om sak 8/2023 «Avdelingsstruktur i FO – Gjenstående problemstillinger før 
landsmøtesak». 
Innspill og diskusjon om de gjenstående forslag til modeller for framtidig avdelingsstruktur inkl. 
økonomifordeling og sammensetning av LS. 

17/ 23: Landsmøte, delegater og delegasjonsmøter 
Hilde Slotnes orienterte. Tatt til orientering. 

18/23: Budsjett 2023. Øvrige økonomisaker 
Hilde Slotnes orienterte. Tatt til orientering. 

19/23: Rekruttering  
Elin Lindberg Kjeldsen orienterte. Tatt til orientering. 

2023: Aktiviteter, kurs og konferanser (FO 30 år, Sosialarbeiderdagen, Fagdager, Blåtur,  
Hilde Slotnes orienterte. 

Anna Rugland orienterte om initiativ og planer for «Blåtur» for medlemmer primært i sør-fylket til 
«Helgåleiren» på Ogna i løpet av vår/forsommer. Tatt til orientering.  
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21/23: Representantskapsmøte 11.-12. mai  2023.  
Representantskapsmøtet er flyttet til Stavanger og redusert med en dag, da det ikke var plass på 
Maritim i Haugesund til arrangementet de aktuelle datoene. 

22/23: Orienteringer.  
- Hilde Slotnes orienterte om planlagte aktiviteter 8. mars og 1. mai. 

- Thomas Rasmussen orienterte om at han går av som HTV på årsmøtet til Haugesund-klubben, da han 
er på vei inn i lokalpolitisk aktivitet i Haugesund. 

- Julie Dagsland orienterte om at også hun er på vei ut av vervet som HTV i Karmøy, men at hun er 
innstilt på å fortsette som styremedlem i FO Karmøy. 

Randi Mortveit orienterte fra sentral nettverkssamling for profesjonsfaglig ansvarlige. På den 
bakgrunn ber de profesjonsfaglig ansvarlige om at styret tar en diskusjon om mandat og rolle for de 
profesjonsfaglig ansvarlige i styret. De profesjonsfaglig ansvarlige bes forberede sak til neste 
styremøte, som vil avholdes i Haugesund torsdag 27. april  

 
 

Stavanger, 7.3.2023 
 
 
Ivar Kvadsheim 
Referent 


