
Møteinnkalling Fylkesstyremøte nr.2 2020 NSF Vestland 

DM#1172819 

 

 

Innkalling til møte i: Fylkesstyret NSF Vestland 

Sted: Hotell Admiral, Bergen 

Dato/tid for møtet: mandag 19.-tirsdag 20. oktober 2020 kl: 09.00 – til kl: 14.30 

 

  

Tilstede:  Reidun Stavland, fylkesleiar kun mandag 

Karin Bell Trældal, nestleiar 

Per Anders Hornnes, medlem 

Berit Kolltveit, medlem 

Bente S. Leversen, medlem kun mandag 

Annette Eri Norevik, medlem 

Wenche Kristin Røkenes, medlem fravær tirsdag 13-1400 

Silje Marita Strand Skauge, medlem 

Karen-Anne Stordalen, medlem 

Kastriot Prenga, 1.vara Hordaland 

Anette Barlund, 1.vara Sogn og Fjordane 

Gunnhild Riisøen, 2. vara Hordaland 

Trond Eirik Bergflødt, faggruppeleder repr. Kun mandag 

Marianne Birgitte Lied Nore, faggruppeleder repr. 

Ingrid Øvretveit, studentrepresentant 

 Gunn Bente Levik, rådgiver kun mandag 

Svein Helge Hopland, seniorrådgiver 

Marita Hilleren, administrativ leder, kun tirsdag 

 

 



Forfall: Linn-Therese Paus, medlem 

Camilla Hansen Michaelsen, studentrepresentant 

Kristi H, varastudentrepresentant 

 

 

  

Møteansvarlig/dato: Reidun Stavland 19.-20.10.2020 

       Referent: Svein Helge Hopland, seniorrådgiver 
  

Saksliste til behandling 

1.Godkjenning av 

a) Innkalling 

Vedtak: Innkalling godkjennes  

b) Saksliste                                                                                                                                            
Vedtak: Saksliste godkjennes med de endringer som fylkesleiar gikk gjennom og la fram. 
Mandag: saker: 9, 10, 11, 15,16,12, 17 (Odden). Tirsdag: saker: 14, 16, 17, 18 

2. Godkjenning av referat                                                                                                            

 
Vedtak: Referat sendes ut etter møte og det er 1 ukes tilbakemeldingsfrist på referatet 
 

Sak 9 – 2020   Godkjenne saksliste og innkalling 

   Vedtak: Godkjent 

 

Sak 10 – 2020 Budsjett og handlingsplan 2020 

- gjennomgang/status v/Marita Hilleren 

- også en orientering om kontorfasilitetene ved FK NSF Vestland 

- erfaringer og utfordringer fra 2020 fra handlingsplanarbeid v/Levik 

og Hopland: orientering fra de to gamle fylkene. 

Vedtak: orientering tatt til etterretning 

Sak 11 – 2020 Budsjett 2021 

- Innspill/forslag/oppsett 

Vedtak: godkjennes med de innspill som ble tatt opp. I all hovedsak 

videreføres budsjett for 2020 til 2021. blir noe justering på reiseutgifter 

som følge av sammenslåing av fylkene. Også utgifter knytt til 

sykepleiekongress, som var planlagt i 2020 legges inn i budsjett for 

2021 med tanke på at fylkesstyre deltar på kongressen som er flyttet til 

uke 48 2021.  

Sak 12 -2020  Etablere arbeidsutvalg 

   TEKST FRA VEDTEKTENE: 



Arbeidsutvalg: Etter fylkesstyrets bestemmelse kan det opprettes et 

arbeidsutvalg bestående av fylkesleder, nestleder, ett medlem og to 

varamedlemmer. Medlemmet og varamedlemmer velges av og blant 

fylkesstyrets medlemmer. Arbeidsutvalget er beslutningsdyktig når tre 

medlemmer eller varamedlemmer er tilstede. Alle avgjørelser treffes 

med alminnelig flertall. Arbeidsutvalget skal forberedesaker til 

fylkesstyret og kan for øvrig sluttbehandle alle saker etter vedtatt 

delegering fra samme organ. 

Vedtak: AU etableres enstemmig vedtak 

Mandat: Arbeidsutvalget skal forberedesaker til fylkesstyret og kan for 

øvrig sluttbehandle alle saker etter vedtatt delegering fra samme 

organ. 

Kandidater: Anette Barlund, 2.vara. Kastriot, 1.vara, Silje, medlem. 

Bente medlem. 

Vedtak: enstemmig vedtatt. Silje og Bente er medlemmer i AU 

sammen med leder og nestleder. Kastriot 1.vara og Anette 2.vara 

 

Sak 13 – 2020 Arrangere digital lokal fagpolitisk konferanse den 28.10 

   I samarbeid med faggruppene 

- Drøftes/planlegges 

Vedtak: ikke noe arrangement i år. Enstemmig vedtatt 

 

Sak 14a – 2020 Digital HTV konferanse 18.11 

- Drøftes/planlegges 

Vedtak: Skype møter med maks 2-3 timers varighet og med 3 ulike 

dager/datoer hvor fylkesstyre deltar. 

 

Sak 14b – 2020 Innkomne saker  

- samarbeidsutvalg helseforetak – kommunene. v/Silje Skauge. 

Vedtak: Utsettes til neste møte og saksbehandles fram til da 

(kriterier etc)  

- Valg av HTV ved HVL Stord. 

- Vedtak: Fylkesstyre oppnevner Cathrine S. Natterø som HTV ved 

HVL Stord campus resten av valgperioden 

- Opprette verv ved Betanien sykehus:  
 
mail fra silje Arefjord: Betanien sykehus ønsker å opprette et nytt 
tillitsverv ved Dagkirurgisk avdeling. 

 
Etter samtaler med avdelingsleder og ønske fra medlemmer er det 
ønskelig å ha en tiliitsvalgt som er nærmere knyttet medlemmene. I 
2020 skal de bygge om avdelingen samt opprette en helt ny turnus 
og bygge opp et arbeidsmiljø med ny leder og flere nye ansatte. 



 
Med NSF’ støtte ønskes det å gå inn i en ytterligere dialog med 
arbeidsgiver rundt dette og formulere en avtale etter hovedavtalen 
Kap 6 paragraf 6.1 kap 2. 
Vedtak: enstemmig vedtak om at det kan opprettes verv for 

tillitsvalgt ved dagkirurisk avdeling ved Betanien sykehus 

 

- Sykepleieprisen 2020. Må samkjøre retningslinjer for vestland. 

-  Komite’: Berit, Gunnhild, Karen-Anne 

- Etablere lederpris 2020 jobbes sammen med sykepleieprisen 

- Vedtak: FK sender ut mail og legger info på some. Samme komite 

tar begge prisene og ser på kriteriene for tildeling 

- Kontorlokaler i Førde: 

 Vedtak: oppfordre til at det blir gode lokaler tilgjengelig for ansatte 

og medlemmer i Førde. De ansattes ønskes bør vektlegges. 

Sak 15 – 2020 Fylkesleiar og nestleiar i vestland: tanker om politikk visjon, og 

mål for NSF Vestland 2020-2023  

- Leder og nestleders tanker omkring strategi/visjon for Vestland 

basert på sentrale mål. Lysark sendes alle. 

- Gruppearbeid: individuelt skrive på post it lapper, se eget vedlegg 

hvor lappene er notert ned. 

- Handlingsplan arbeidsgruppe.  

Vedtak: Wenche og Kastriot + leiare jobbe fram til neste møte 

med innspill/forslag 

-  

- Informasjon om HP og Strategisk medlemsarbeid ved Gunn Bente 

og Helge 

- Arbeide i grupper med brainstorming om HP for 2021 

- Vedtak: punkter følges opp på neste møte 

Sak 16 – 2020 Aktivitetsplan/Årshjul 2021 utsatt til neste møte 

- møteplan fylkesstyremøtene 

- Politisk debatt august i forkant av stortingsvalget. En i Førde og en i 

Bergen.  

Vedtak: Enighet om å sette dette på plan for 2021. Forslag til 

datoer: rett etter ferien i august.   Innspill til hvem som bør lede 

debatten. Få listetopper på plass så tidlig som mulig. Følges opp 

på neste møte.   

- Konferanser, TV. Fagpolitisk 

- Andre markeringer 8 mars. 1 mai. 5 mai 12 mai etc 

- Introduksjonskurs, antall, sted, etc 

- Møte med vestlandsbenken på stortinget? 

Sak 17 – 2020 Orienteringssaker: 

- Odden utsatt til neste møte 

- A-team: orientering fra Karin fikk liten og ingen info fra sentralt. 

Marita spilt inn som sak på adm.ledermøte. Reidun tar det opp i 

fylkesledergruppen. 



- Opplæring 16 og 17. Digitalt for alle, Innkalling etterlyses. Karin 

følger opp 

- Uravstemning KS, ble orientert om resultat. Oppgjør stemt nei til og 

går til mekling 

- Lønnsoppgjør andre tariffområder, status er under arbeid, stat 

ferdig 

- Gjennomgang nettverksgrupper og faggrupper i NSF Vestland 

utsatt til neste møte 

- Fylkesleiar og nestleiar har gjort avtale med møte med 

vestlandsbenken på stortinget 3.11. 

- Vedtak: orienteringer tatt til etterretning.  

 

sak 18 – 2020  Eventuelt  

- Ønske om at de sees på å gi en oppmerksomhet til alle 

medlemmer som en type takk for innsats i år/erkjennelse av de 

utfordringer de har stått i. dette koordineres med HTV. 

- Neste møte blir i Bergen 10-11.11 hvor de ansatte deltar. Også 

legge inn lagbyggingsaktiviteter. Innspill til dette kan sendes inn fra 

alle medlemmer i styret. 

- TIL INFORMASJON: Alle i fylkesstyre skal ha en Ipad med 

simkort. De som ikke har det fra før, kan bestille dette. Det er ikke 

lagt opp til telefongodtgjørelse for fylkesstyremedlemmer. Det skal 

skrives møtegodtgjørelse for to dager når styremøtet går over to 

dager. 

 

                                              

 

 

 

Svein Helge Hopland 

Referent 


