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Emne: FS-møte NSF Rogaland 
 
Møtetidspunkt: 21 Oktober 
 

Møtested: Victoria Hotel 

Referent: Marita og Siri Dokumentnr.  

 
Møtedeltakere: Aud Hølland Riise, Siri Rugland Ree, Bjørg Gismervik Foldøy, Gunn-Elin 
Rossland, Marit Hay, Monica Sunde, Monica Elisabeth Egeli Olsen, Nina Budal, Signe Helen 
Sjursen, Monika Beate Knutsen Dybdahl, Eli Sophie Groeggen, Truls Aamodt, Marita Hilleren 
(Adm.leder), Arild Berland og Line Waldeland. 
 
Distribuert til: Møtedeltakerne og vara medlemmer 
  

   
Sak Beskrivelse Kommentarer Vedtak 

16/20 
 
 

Godkjenning av 
innkalling og 
saksliste 

 Godkjent 

17/20 
 
 

Godkjenning av 
protokoll fra møte 8 
september 

 Godkjent 
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Budsjett 2021 Gjennomgang av administrativ leder. Pga korte 
frister ønsker en å lage et budsjett for 2021 som 
tar utgangspunkt i budsjettet for 2020. en 
planlegger for en normalsituasjon, ikke at mye 
skal bli avlyst i forbindelse med Covid-19 
pandemien. Det er et mulighetsrom i budsjett og 
gjøre omdisponeringer etter behov i perioden. 
Det ble vedtatt at fylkesstyre ønsker det brukes 
midler til en ekstra oppmerksomhet til alle 
medlemmene før jul, denne skal være fra NSF 
Rogaland. Htv områdene bruker ellers av sitt 
budsjett til evt gave eller noe annet. 
 

Godkjent 
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Handlingsplan 2021 Gjennomgang av handlingsplan. Den digitale 
plattformen til handlingsplanen er komplisert, 
derfor en forenklet gjennomgang på møte. 
Innspill fra styret er skrevet inn i 
handlingsplanen. Fylkesledelse kaller inn til et 
ekstraordinært styremøte på Teams for 
gjennomgang og godkjenning. 
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Opprettelse av 
arbeidsutvalg til 
fylkesstyret 

Saken tas opp igjen i neste fylkesstyremøte 8. 
desember 2020. 
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Årets 
sykepleier/sykepleie 
leder 

Ta stilling til om NSF Rogaland skal dele ut pris 
for 2020. Diskusjon om det skal kun være for en 
sykepleier og en sykepleierleder, eller om man 
skal åpne for eks. en hel avdeling? Hvordan 
lage en pris som skaper engasjement?  NSF 
student ønsker å dele ut årets kontaktsykepleier 

 



 

 

og at NSF Rogaland bidrar på dette. Denne 
debatten krever mer tid, settes derfor opp på 
neste møte på teams og evt på møte 8 
desember. 
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Bruk av Teams NSF skal neste år gå over å bruke Teams. Da 
både som digital møteplattform og til 
medlemsarbeid. Frem til dette blir lansert kan vi 
bruke det, men det vil ikke bli gitt bistand og 
hjelp fra NSF sentralt. 

Godkjent 
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Eventuelt Forventinger til styret; viktig at dersom man ikke 
kan møte må en melde fra raskest mulig slik at 
vara kan kalles inn. 
 
Ber om at reiseregninger skrives rasket mulig 
etter møtetidspunkt. 
 
Møteplan for 2021 kommer.  
 
Grunnet covid-19 pandemien er det flere usikre 
faktorer fremover. Det er satt av opplæring for 
alle fylkesstyrene i landet 16 og 17 november. 
Dette blir uansett ikke en felles samling i Oslo, 
men spørsmålet er om vi kan samles fylkesvis 
og ha en felles digital opplæring. Her kan det 
komme nye anbefalinger, avventer derfor. 
 
 

 

 


