Vår saksbehandler: Ragne Quinteros

Vår dato 27.01.22

Vår ref: DM 1245916

Protokoll Fylkesstyremøte
Dato:
27.01.22
Tid:
0900 til 1530
Sted:
Teams
Møteleder: Ragne Quinteros
Referent:
Ingjerd Lind
Tilstede:
Ragne Quinteros, Bente Liv Hagen, Ingjerd Lind, Ann Kristin Sørhus, Anna Elisabeth O.
Pedersen, Eli Jorid Sveipe, Marianne Kjørmo Wilhelmsen, Cathrine Kaarikstad, Lena Knutsen, Stian
Hiim, Linda Iren M Hansen, Grethe Dølbakken, Heidi Helene Stykke, Rut H Olaisen, Sofie Berg, Nora
T Blom,
Meldt frafall: Linn Kristin Johansen
SAK 01/22

Godkjenninger
a) Innkalling ok
b) Saksliste ok
c) Protokoll ok

SAK 02/22

Rådet for sykepleieetikk
Mildrid Haugrønning Søndbø
Sykepleier. Leder i Rådet for sykepleieetikk
Norsk Sykepleierforbund
Takk for presentasjon og refleksjoner.

SAK 03/22

Håndtering av lokale henvendelser med spørsmål om deltagelser fra NSF Agder.
Vedtak: Henvendelser på deltagelse ved arrangementer bør fundamenteres i NSF
sin politikk. Det anbefales at det gjøres en vurdering av dette før
beslutning. Ved tvil, ta kontakt med fylkesledelsen.

SAK 04/22

LM 17/2019 Tildelte midler NSF Agder 2022. Behov - og bruk av midler innenfor
kriteriene.
Vedtak: HTV og Faggruppene skal informeres om dette vedtaket. Fylkesstyre
oppfordrer HTV og faggruppene til å tenke gjennom hva midlene kan benyttes til,
og til å samarbeide om felles aktiviteter. Eks Arendalsuka, planlagt og fastsatt
bemanning, medlemspleie som fremmer mer synlighet, 12 mai,
undervisning/fagkveld eller fagdag for faggruppene. Søknad med begrunnelse
kan sendes til AU.

SAK 06/22

Teams-opplæring
Presentasjon legges ved. Det sjekkes ut hvem som pr nå ikke har fått til sin
Teams-tilgang. De som ikke er kommet inn gir Fylkeskontoret beskjed via Ingjerd
Lind.

SAK 07/22

Økonomi 2021
Tildeling til HTV områdene
Vedtak: Det tildeles 10 000 kroner ekstra til HTV området Sørlandet Sykehus i
2022, totalt blir det da 12 710 kroner. Hele oversikten legges ved referatet.

SAK 08/22

For tillitsvalgte – søknad om støtte til fagkurs.
Endring av beløpsgrense i henhold til forbundsstyrets bestemmelse.
Ragne informerer om endringen, og viser på nsf.no hvor det ligger.
https://www.nsf.no/fylke/agder under publikasjoner.
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SAK 09/22

Søknad om tildeling av fagkursmidler for tillitsvalgte.
1 søknad godkjent av AU. En jordmor fikk godkjent søknad om å delta på
Jordmorkongress i Finland.

SAK 10/22

Arendalsuka Honorar for deltagelse. Gjennomgang rutiner. Honorar til hver
enkelt. Nytt: honorar til faggruppene?
Vedtak: Faggruppen som deltar under Arendalsuka med å lage
bemanningsplaner, rigge/skaffe utstyr til utstilling får 5000 kroner for jobben, som
gjøres under Arendalsuka. I tillegg får stand deltagerne honorar på 1200 kroner
personlig.

SAK 11/22

Informasjon fra Fylkesleder, studenter og faggruppene
Studentene: Det skjer lite, de har enda ikke fått hatt allmøte, da er ikke lokallaget
godkjent, og derfor mangler de midler til aktiviteter.
Ragne tar kontakt, og tar et møte md studentrepresentantene.
Faggruppene: Helsesykepleierne skal ha en fysisk samling i på hotell i mars.
Ellers ikke så mye aktivitet.
Ragne informerer: Avtale mellom KS og NSF sentralt ang merarbeid/overtid i forb
med mye sykefravær. Avtalen kom like før jul, og førte til mye jobb for HTV, som
måtte inngå avtaler med sine kommuner.

Tariffoppgjør 2022. Fronfagsmodellen er sentral. Vi jobber strategisk inn mot KS
sin strategikonferanse. Rut deltar sammen med arbeidsgiver, for å delta i debatt
ang problemene med å rekruttere sykepleiere.
Informasjon rundt NSF sitt Loen-vedtak fra 1989. Fagforbundet fronter dette
Vedtaket i stor grad fortiden. Les gjerne på NSF.no Forbundsleder har skrevet et
nyhetsbrev som blant annet omhandler dette temaet.
Lederkonferansen som var planlagt arrangert fysisk i Agder, er endret til en
nasjonal digital halvdags konferanse.
SAK 12/22

Eventuelt
Ingen saker

Ragne Quinteros
Fylkesleder

