
Referat Fylkesstyremøte nr.3 2020 NSF Vestland 

Dm#  

 

 

Innkalling til møte i: Fylkesstyret NSF Vestland 

Sted: Skype 

Dato/tid for møtet: Tirsdag 10. – onsdag 11. november 2020 kl: 09.00 – til kl: 15.30 

 

  

Tilstede Reidun Stavland, fylkesleiar til kl 1300 onsdag 

Karin Bell Trældal, nestleiar 

Per Anders Hornnes, medlem 

Berit Kolltveit, medlem 

Bente S. Leversen, medlem 

Annette Eri Norevik, medlem 

Wenche Kristin Røkenes, medlem 

Silje Marita Strand Skauge, medlem 

Karen-Anne Stordalen, medlem 

Kastriot Prenga, 1.vara Hordaland: tirsdag til 1330,onsdag til  kl 1200 

Trond Eirik Bergflødt, faggruppeleder repr. kun onsdag 

Marianne Birgitte Lied Nore, faggruppeleder repr. 

Camilla Hansen Michaelsen, studentrepresentant 

Ingrid Øvretveit, studentrepresentant 

Kristi Hellgren-Hansen deltok kun tirsdag 

Gunnhild Riisøen 

Siw Øfstegaard Heimdal deltok kun tirsdag 

Anette Barlund, 1.vara Sogn og Fjordane 

Toril O Fjørtoft 

Anita kristin Sviggum 

 Marita Hilleren, administrativ leder 

 Siri Hvidsten, rådgiver 

Siri Johanne Olsen, Rådgiver 

Gry-Tove Haugsdal, seniorrådgiver 



 Gunn Bente Levik, rådgiver 

Norunn Midthjell, rådgiver 

Gunn B Odeen, KKE-konsulent 

Svein Helge Hopland, seniorrådgiver 

 

Forfall:  

Linn-Therese Paus, medlem 

Trond Eirik Bergflødt, faggruppeleder repr. 

Mari Aas Opkvitne, 4.vara 

Britt Lovise Støfring, 2. vara  

 

Møteansvarlig/dato: Reidun Stavland 10.-11.11.2020 

       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 blir pga skypemøte 

2. Godkjenning av referat                                                                                                           
Vedtak: Referat sendes ut med mulighet for innspill innen 1 uke. 

 

Sak 19 – 2020 Godkjenne saksliste og innkalling 

Sak 20 – 2020 Handlingsplan 2021 

Gjennomgang av rammene for handlingsplan ved Reidun. Oppdeling 

av deltakerne i tre arbeidsgrupper som jobber med hvert sitt mål 

område. Felles gjennomgang av gruppearbeid. 

Vedtak: Fullmakt til Fk ved fylkesleder til å redaksjonelt 

bearbeidelse av innspill fra gruppene og legge fram 

handlingsplan. Innspill sendes inn og frist er mandag 16.11 kl 

0800. Handlingsplan vil da bli godkjent digitalt av fylkesstyre 

 

Sak 21 – 2020 Årshjul og aktivitetsplan 2021 

- møteplan fylkesstyremøtene  

- VEDTAK: ca 2mnd . 6 møter i året, møte i oslo med 

vestlandsbenken på stortinget, reise på spl kongressesen. Fullmakt 

til Reidun og Karin å legge opp en møteplan. De som har 

møteplaner for 2021 sender de datoen til Reidun og Karin. 



-  

- politisk debatt august i forkant av stortingsvalget 

VEDTAK: arrangere debatt med stortingspolitikere som er på 

valg for vestlandsbenken. En i Førde og en i Bergen i slutten 

av august.  

-  

- Konferanser, TV. Fagpolitisk 

Vedtak: gjennomføre 2 HTV og 1 felles for HTV og TV. 

Fagpolitisk til høsten mulig sammen med HTV konferanse 

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

Vedtak: Legges inn i årshjul og planlegges for i 2021. 

- Introduksjonskurs, antall, sted, etc;  

- VEDTAK:overført til adm.leder og fylkesleder å planlegge 

- Møte med vestlandsbenken på stortinget  

Vedtak: planlegge å få til ca Mai. 

Sak 22 – 2020 Teambuildings aktivitet 

   Vedtak: utgår 

Sak 23 – 2020 Innkomne saker  

- samarbeidsutvalg helseforetak – kommunene. v/Silje Skauge. 

Vedtak: sak til neste møte, Utredes fra FK om kriterier og rammer, 

sjekke ut om hvordan det er rundt andre foretak (Helse Førde, 

Helse Fonna). Alle leser seg opp på  

https://saman.no/samarbeidsutvala#rettleiar-for-samarbeid-og-

deltaking-i-samarbeidsutvala  

 

- Sykepleieprisen 

Vedtak: 
Prisen består av: 

• Diplom med juryens begrunnelse for tildelingen 

• Kunstverk fra lokale kunstner i Vestland på ca kr 5000,-. 

• Gavekort med verdi kr. 500 + NSF radio tildeles 

forslagsstilleren 

 

- Ortopedisk (OT) klinikken har en skadepoliklinikk, lokalisert på 

Bergen legevakt, der har de ønske om et lokalt tillitsvalg for NSF. 

Dir i OT klinikken Kjell Matre har gitt godkjenning til å opprette dette 

og nå ønsker NSF HB å få godkjenning fra fylkesstyre i Vestland til 

å opprette dette vervet og holde valg på nyåret. 

 

- Odden orientering fra Bente 

 

Vedtak: orientering tas til etterretning 

 

- Opplæring fylkesstyre, orientering om foreløpig utsatt 

Vedtak: tas til etterretning 

 

- Gjennomgang av nettverksgrupper og faggrupper i NSF Vestland 

onsdag 11.11.20 

https://saman.no/samarbeidsutvala#rettleiar-for-samarbeid-og-deltaking-i-samarbeidsutvala
https://saman.no/samarbeidsutvala#rettleiar-for-samarbeid-og-deltaking-i-samarbeidsutvala


- Vedtak: orientering tas til etterretning 

 

- Økonomisk bistand til ulike grupper/faggrupper 

Vedtak: retningslinjer sjekkes ut og sak utredes til neste møte, 

vedrørende seniorsykepleiere se DM#1022913 

Medlemmer/TV som utfører arbeid for organisasjon kan få dekket 

tapt arbeidsfortjeneste etter «søknad» til fylkesstyre. 

Sak 24 – 2020 Eventuelt: Ingen saker 

                                              

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      


