Møteinnkalling
Innkalling til møte i:
Sted:
Dato/tid for møtet:

Fylkesstyremøte
Teams
16.03.2021 / 08.30 - 16.00

Til

Fylkesleder Trine Bruseth Sevaldsen
Nestleder Gjermund Øysteinsson Moe
Fylkesstyremedlem Anette Lekve
Fylkesstyremedlem Marianne Nydal
Fylkesstyremedlem Tor Rune Aarø
Fylkesstyremedlem Marte Nygård
Fylkesstyremedlem Åse Vegsund
Fylkesstyremedlem Ann Cathrin Nyhammer
Fylkesstyremedlem Anja Bjørkavåg
1. varamedlem Eli Åse Gravdehaug
Faggrupperepresentant Gudrun Karlsen
Faggrupperepresentant Siw Andrea Todal
Studentrepresentant Margrete Aksnes
Studentrepresentant Anne Stine Flø
Forfall meldes fortløpende til undertegnende.
Varamedlemmer i fylkesstyret inviteres til delta på styreseminaret med
Agenda Rådgivning.

Saksliste:
Sak 11/2021
Sak 12/2021
Sak 13/2021

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av AU-protokoll fra 24.02.2021
Godkjenning av protokoll

Eventuelt saker meldes til trisev@nsf.no innen 10.03.2021

Agenda:
Kl.: 08.30-09.00
Kl.: 09.00- 15.00
Kl.: 15.00- 16.00

Behandling av styresaker
Styreseminar med Agenda Rådgivning (se vedlagt informasjon) om
politisk påvirkningsarbeid som styremedlem
Fortsettelse av behandling av styresaker

Det taes forbehold at flere saker vil komme.

Med vennlig hilsen
Fylkesleder Trine B. Sevaldsen
Nestleder Gjermund Ø. Moe
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Tone Foss Aspevoll, daglig leder i Agenda Rådgivning (kursholder).
Tone Foss Aspevoll har bred kommunikasjonserfaring, med bakgrunn fra presse,
organisasjonsliv, politikk og forvaltning. Hun var med på å starte opp og utvikle
Agenda Rådgivning i 2018 og er daglig leder siden oktober 2020. Hun har jobbet
med kunder som NSF, FO, Amnesty, Blå Kors og Norske Kvinners
Sanitetsforening.
Tone er tidligere leder for kommunikasjon og myndighetskontakt i
Barneombudet, hvor hun tydeliggjorde og systematiserte Barneombudets
eksterne kommunikasjon og arbeid med politisk påvirkning. Hun var informasjonsleder for SV på
Stortinget mens partiet satt i regjering, og jobbet tett med politisk ledelse og sentrale
stortingsrepresentanter. Tone har vært informasjonssjef i Bellona og journalist og nyhetsleder i
Klassekampen.
Tone har hovedfag i medievitenskap, og skrev hovedoppgave om frivillige organisasjoner som kilder i
media. I nyere tid har hun tatt masterkurs i ledelse på BI.

Om Agenda Rådgivning
Agenda Rådgivning er et rådgivningsmiljø innen strategi og kommunikasjon. Vårt mål er å bidra til at
viktige samfunnsaktører får økt gjennomslag.
Vår styrke er god samfunnsforståelse, politisk innsikt og bred kommunikasjonserfaring. Vi har solid
bakgrunn fra politikk, organisasjons- og samfunnsliv, offentlige og private virksomheter, samt
kommunikasjonsbyrå. Vi har lang erfaring med å bistå aktører som trenger kombinasjonen av bred
samfunnsforståelse og god kommunikasjonsfaglig kompetanse. For å bidra til at tiltak får ønsket
effekt, jobber vi alltid med utgangspunkt i kundens mål og verdier. Vi jobber strategisk både med
utvikling av strategier og planer og i det operative arbeidet. Vi har et bredt spekter av
samarbeidspartnere som vi utvider teamet med når det er behov. Våre medarbeidere har høy etisk
bevissthet rundt hvilke oppdrag vi tar på oss, rolleforståelse og ressursbruk.
Agenda Rådgivning er et datterselskap av Tankesmien Agenda, og virksomheten er selvstendig og
partipolitisk uavhengig. Kunder av Agenda Rådgivning er i godt selskap. Vi er en samarbeidspartner
som tilfører kompetanse og skaper nettverk mellom spennende samfunnsaktører.
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PROTOKOLL FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET
24.02.2021
Digitalt Teams-møte

Tilstede:

Fylkesleder:
Trine Bruseth Sevaldsen
Nestleder:
Gjermund Øysteinsson Moe (referent)
Fylkesstyremedlem: Marianne Ina Nydal

Sak

INNKOMNE SAKER

AU 02/2021

OPPNEVNING AV HOVEDTILLITSVALGT MOLDE SJUKEHUS 2021-2023

Bakgrunn for saken:

Valg av hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund ved Molde Sjukehus gjøres i henhold til NSFs
vedtekter § 4. I henhold til vedtektene ble medlemmene informert gjennom SMS 15.01.21 med
følgende tekst:
«Kjære NSF-medlem. Det nærmer seg valg av hovedtillitsvalgt. I henhold til NSFs vedtekter § 4 skal
valg av hovedtillitsvalgt gjennomføres senest 1. mars i oddetallsår. Forslag på kandidater sendes
skriftlig til valgstyret innen 12.02.21 kl. 1200. Villighetserklæring kan man få oversendt ved
henvendelse til nominasjonskomiteens leder Anita S. Kvendseth: Anita.Kvendseth@helse-mr.no
Mvh Nominasjonskomiteen v/ Tarald Jensen, Else Heggem og Anita S. Kvendseth»
Ved fristens utløp 12.02.21 hadde nominasjonskomiteen ved undertegnede mottatt kun én
villighetserklæring. Tor Rune Aarø som har sittet i vervet siden 2010 stiller til gjenvalg. Valgstyret
mottok Aarøs villighetserklæring 10.02.21, altså innenfor fristens utløp. Med den begrunnelse at det
kun er en kandidat finner valgstyret det naturlig å anmode om at fylkesstyret oppnevner, og at valget
avsluttes. Det vises her til Vedtektene § 4 pkt. 4:
«Dersom det kun foreligger en kandidat som hovedtillitsvalgt ved nominasjonsfristens utløp, kan
valget avsluttes ved at fylkesstyret oppnevner vedkommende.»
Perioden det oppnevnes for er omtalt i NSFs vedtekter § 4 pkt. 3
«Valgperioden for tillitsvalgte og hovedtillitsvalgt er 2-årig. Valget finner sted innen 1. mars i de
årene siste siffer utgjør et oddetall. Gjenvalg kan skje.»
Forslag til vedtak:
AU oppnevner Tor Rune Aarø som HTV v/ Molde sykehus for perioden 2021-2123.
Vedtak AU-møte 24.02.21:
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AU oppnevner Tor Rune Aarø som HTV v/ Molde sykehus for perioden 2021-2123.

Molde, 24.02.2021
NORSK SYKEPLEIERFORBUND MØRE OG ROMSDAL

Trine Bruseth Sevaldsen
Fylkesleder Møre og Romsdal
(sign.)

Gjermund Øysteinsson Moe
Nestleder
(sign.)

Marianne Ina Nydal
Fylkesstyremedlem
(sign.)

