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Beskrivelse
Godkjenning av innkalling og
saksliste
Handlingsplan 2021
Status Handlingsplan 2022
med årshjul
Evaluering av arbeid i
fylkesstyret i NSF Vestland
2020-2021, ved fylkesleder
Reidun Stavland.

Kommentarer

Forslag til vedtak
Godkjennes
Tas til orientering
Tas til orientering. Handlingsplan slik den foreligger per d.d.
sendes ved referatet.
Fylkesstyret gjennomfører 8. fylkesstyremøter i 2022. Se årshjul
2022.

Fylkesstyret tar øvrig informasjon til orientering.
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Premissene for AU må følge vedtektene. Tas opp igjen i neste
møte om en skal ha AU eller ikke i Vestland.
Fylkesstyret delegerer oppnevning av verv som HTV til
fylkesleder. Tas opp igjen i neste møte.
Enighet om at saksliste og protokoll legges på hjemmesiden.
Saksutgreiing hver enkelt sak legges i outlookinnkallingen.

«Nettverkskonferanser» ved
fylkesleder Reidun Stavland.

Fylkesleder og Nestleder gjennomfører nettverkskonferanser
med påfølgende medlemsmøter i nettverk sammen med aktuelle
rådgivere.
Nettverkskonferansene planlegges og gjennomføres i samarbeid
med hovedtillitsvalgte.
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Årsplanen for NSF Vestland gir informasjon om når
nettverkskonferansen gjennomføres i aktuelt nettverk.
Informasjon om nettverkskonferansene sendes representantene i
FS. Kan delta frivillig.
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Honorar opptreden NSF
Vestlands trommekorps? ved
nestleder Karin B Trældal
Gaver til HTV i NSF Vestland
som gir seg i vervet, ved
nestleder Karin B Trældal

Valg av vara for Silje Strand
Skauge i styringsgruppa i
43/21
ehelse vestland ved nestleder
Karin B Trældal
Orienteringssaker

Innhold i nettverkskonferansen planlegges av politisk ledelse og
rådgivere på fylkeskontoret.
Fylkesstyret orienteres om erfaringer fra nettverkskonferanser. Det
gjennomføres evaluering av HTV konferanser og nettverkskonferanser
underveis.
Bestiller betaler et honorar pålydende 3000 kr som bifaller NSF
Vestland sitt trommekorps. Gjelder kun eksterne bestillere.
HTV som har vært i vervet i inntil 2 år gave på inntil kr 350,HTV som har vært i vervet mellom 2 – 5 år gave på inntil kr 700,HTV som har vært i vervet mellom 5 – 10 år gave på inntil 1100,HTV som har vært i vervet over 10 år gave inntil kr 1500,Fylkeskontoret har ansvar for dette i praksis.
Adm leder evt en av rådgiverne med kjennskap til området deltar på
vegne av FK Vestland.
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Orienteringer ved fylkesleder.

Fylkesvalg 2023: 15 mars
Sykepleieprisene: Kommet noen forslag, men kan gjerne flagge dette
mer
I forbundsstyret er det vedtatt 6 nye stillinger, den ene går til Vestland
(stillingsvernsspesialister skal erstattes med ekstra rådgiverstillinger)
Fra april.
Utdeling i papir i møtet, plan for FS møter 2021. Denne er i
utgangspunktet endelig.
Bruk av bil: Hvis begrunnelse er manglende off.transport eller at det
går uhensiktsmessig lenger tid ( se retningslinjene) er dette ok. Må
være godkjent av Marita, men kan gis for en hel periode f eks. OBS
det MÅ stå i hver eneste reiseregning, begrunnelse, og hvem som har
godkjent dette. Blir ellers avvist på økonomiavd. Husk også fullstendig
adresse til-fra og kopi av innkalling/agenda.
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Orienteringer fra studenter

Julie informerte om evaluering/tiltak ifht høy strykprosent på
eksamenene som har vært.
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Orienteringer fra faggrupper

Suppleringsvalg til styret. Ingen kandidater har meldt seg, epost er
sendt til alle. Sende ut ny epost til alle faggruppeledere, evt åpne opp
for at begge repr kan komme fra gamle Hordaland.
Status budsjett per d.d. underforbruk 1 850 000
Kommer en del utgifter nå på slutten, bla a fanen, stor HTV /TV
konferanse i Bergen, samt spl kongresssen. Har også vært mye
reisevirksomhet fylkesleder/nestleder.
Orienteringssak.
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Orienteringer budsjett og
økonomi ved adm leder
Marita Hilleren
Orientering: Strategisk
medlemsarbeid ved Morten
Kristoffersen.
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Evt

Orientering om lokale
lønnsforhandlinger høst
2021. Ved rådgiver Siri J
Olsen
Orientering om status
forhandlinger
veilederkompetanse KS pr 1
nov 2021. Ved rådgiver Siri J
Olsen.
Orientering om status fra
medlemsmøter i Vestland,
ved nestleder Karin B
Trældal
SU- deltakelse fra oss
( Samarbeidsutvalget,
Haraldsplass og
Nordhordaland)
Omvising Tollbugata v/
Magne Fahre

Sykepleiergruppen har blitt mye prioritert i forhandlingene. Alt er ikke
ferdig enda og protokollene ikke underskrevet. FS ønsker en
oppsummering, dette må såfall bli på de store linjene, da noe av det
som gis er personlige tillegg.
Ingen kommuner har sendt noe på dette.

Karin og Reidun har vært på medlemsmøter i mange kommuner/HTV
områder. Har vært godt oppmøte. Gjenganger innhold; for stor
belastning, knappe ressurser, misnøye med lønn.
I kommunene «rakner» det nå flere steder. Skal på ny runde i
desember og besøke flere kommuner.
Vi sender ut epost til HTV i aktuelle områder, velger repr i neste møte.

Utfordring:
Reiseregninger: HTV og TV bruker lang tid på å få refundert reiseregninger. Konsekvenser? Melde
dette inn som sak til forbundsstyret?

