
Møtereferat 

Tema: NSF LSL  

Dato/Tid/Sted: Haugesund sjukehus  12. juni 2017  kl 18.00 – 19:20 

Til stede: Hildegunn Berge,Marianne Amdal,Inger Bakkalia,Tove Elise Johansen,Beate Lyngstad 
Else Ørstavik Hollund, referent 

 

 Fraværende:  Helga K L Freyer  

Kopi: NSF Rogaland fylkeskontor , NSF LSL sentral v/ Jan Erik Nilsen  

Møternummer  5/17  

Referent:  Else Ørstavik Hollund  

 
 

Nr Saker Ansvar   

18/17 Til møtereferat 12.06.17 
Helga Freyer var ikke med til Oslo 
 
Vedtak : 
Møtereferat godkjennes med kommentar 
Saksliste godkjennes  

  

19/17 Høst 2017  
Det arrangeres fagdag 20 oktober ( sør ) og 30. oktober ( nord) 
Tema ; Å være leder i konflikt  
Sør  
Stina G frå NSF : ca 60 min lovverk og sosiale medier 
Inger Lise Dobbe : ca 45 min  
 
 
 
 
 
 
 
Nord  
Stina G frå NSF ; ca 60 min ( lovverk) 
Representant fra lokal BHT .Evt repre fra kommuniksjonsavd.( Astid Grimstvedt / Mai 
Elin Jakobsen ) 
Felles  
Servering te/kaffe / rundstykker 
Frukt i 1. pause 
Pris 100/150 ( medlem /ikke medlem) 
Teaser Facebook 
 
Sende sms til alle medlemmer via NSF siden  
Ta bilder til disturbusjon/ evt lederbladet hhv sør og nord 
 
 
Vedtak 
Fagdagene høst 2017 avholdes som planlagt.  

 
 
 
Inger Bakkalia  
avklarer endeling  
lager Invitasjon  
besterbe å få begge arr på ett ark  
sørge for at NSF Rogland oppretter 
eget arrangement slik at pengene 
kommer rett.   
 
 
Hildegunn kontakter disse 
 
 
 
 
 
 
 
Beate  
 
Tove Elise 
Marianne Stavanger 
Beate Haugesund   
 

 



20/17  

 

Plan videre 
Medlemsmøter = avholde kveldstid 
Fagdager= avholdes arbeidstid / halvdagssamling  
Vi må legge plan for våren 2018 , men må innhente NSF Rogaland sin plan først  
(Tips neste fagdag- kommunikasjon ulike kulterer – Misjonshøyskolen)  
 
Vedtak  
Innhenter plan fra NSF. Tas opp på møte 27/11.   

 
 
 
Inger  

 
 
 

21/17  Fagbladet Ledelse  
Vi har stoff til denne utgave ( Inger Skjæveland, SUS)  
Haugesund oppfordres til en sak / tema og finne kandidat som kan skrive noe . Finne 
noe fra kommune sektorern?  
Vi kan levere inn bilde og referat fra fagdagene hhv 20 og 30 oktober.  
Vedtak  
Alle medlemmer må aktivt jobbe med å få «produsert « noe til bladet  

Styremedlemmer NORD  

22/17 Generalforsamling 28 og 29 september OSLO  
Vi har levert inn sak til GF om returkontingent. Er sendt i «linjen» til gitt tidsfrist. Ikke 
mottat papirer til GF ennå, og kan dermed ikek diskutere gjennom våre synspunkt. Kun 
en som reiser fra styret NSF LSL Rogaland.  
Vedtak: 
Inger presenterer vår GF sak .  

  

23/17 Utsendelse av referat  
Hvem mottar våre referat? Naturlig vi sender til sentral faggruppe LSL, er det naturlig 
at NSF Rogaland også mottar? 
Vedtak: 
Vi sender referat til NSF Rogaland og NSF LSL sentralt, samt legge ut GODKJENT referat 
på våre medlemssider  

 
 
 
 
Sekretær sender ut fortløpende og  
Beate legger ut på medlemssidene  
etter godkjent referat.  

 

24/17 Deltakelse på kafe møte 
Ref utsendte sms fra NSF Rogaland. Skulle noen fra faggruppen LSL vært med å 
arrangert kafe-møtene. Fylkeskontoeret er positive til dette, men ingen i gruppen som 
har kapasitet til å delta nå. 
Vedtak : 
Saken tas til orientering  

  

24/17 Neste møte 
Avtaler neste styremøte 27/11 kl 17:15 – 19:15 på Stokka sykehjem. 

  

 
  



 


