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Emne: FS-møte NSF Vestland 
 
 

Møtetidspunkt: 09. mars 2022. 
 Kl 0830-1600 
 Lunch kl 1130 

Møtested: Bergen, Fylkeskontoret/digitalt 

Referent: Svein Helge Hopland  

 
Fylkesstyret: 
 
Reidun Stavland (leder)  
Karin Bell Trældal (nestleder) 
Linn-Therese Paus 
Annette Eri Norevik deltok digitalt, forlot møte 1510. 
Bente Soltvedt Leversen 
Berit Kolltveit  
Per Anders Hornnes 
Wenche Kristin Røkenes 
Silje Marita Strand Skauge 
Anette Barlund (1.vara) deltok digitalt 
Kastriot Prenga  
Gunnhild Riisøen (1.vara), repr fra 1510 
Maria Knudsen (studentrepr) 
Leni Brunborg (faggrupperepr.) 
 
Andre:  
Marita Hilleren (Adm.leder)  
Svein Helge Hopland (seniorrådgiver) 
 
Forfall:  
Trond Eirik Bergflødt (faggrupperepr.) 
Julie Marriott (studentrepr) 
Karen-Anne Stordalen 
Celine Røyeng (studentrepr) 
 
  
   

Sak Beskrivelse Kommentarer Forslag til vedtak 

14/22 
Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

Uklart 
oppstartstid
spunkt. 

Godkjennes. Med følgende endring: Fylkesleder orienterte om at 
sak 25/22 ble tatt inn i sak 16/22 

    

15/22 

Handlingsplan, budsjett og 
økonomi 2021, rapportering 

 Tas til orientering 

• Noe annerledes år, noen store arr men ellers mindre 
aktivitet. Gjort noen større innkjøp, fotoapp, ny fane, 
profileringsart., film/annonsering. 

• Underskudd knytt til manglende budsjettering for vikar. 
Totalt i underforbruk 

16/22 

Orientering fra Fylkesleder  verv Orientering tas til etterretning. Punktvis hva som ble orientert 
om: 

• Info om gitt støtte til kurs/konferanse, vgs. 

• Fylkessammenslåing konsekvenser for fylkesmøtene. 
Forbundsstyre sak i mars info kommer. Mulig 
prolongering av perioden med ett år? Uansett valg av 
landsmøtedelegater på fylkesmøte i 2023. 
nominasjonskomiteen velges på HTV konferansen i 
april. Nok kandidater som er kommet inn.  

• Egen opplæring for utvalgte HTV i 
kommunikasjon/media trening. Tilbakemelding fra 



 

 

samarbeidsmøte mellom HTV i Helse Bergen, 
Haraldsplass sykehus og Bergen kommune.  

• Ledere får tilbud om sentral digital lederkonferanse 29.3 
lokal konferanse utsatt til november 29.11 ettermiddag 
og dagtid 30.11. Vurderes å lage egne teams møter 
med ledermedlemmer. Handlingsplan legger opp til 
tettere oppfølging av ledermedlemmer. Det planlegges 
arbeidstidskurs for ledere 

• Info fra ulike møter med HTV (teams) tema i fokus har 
vært overtidsavtalen og planlegging mot 
sommerferieavvikling. 

• Blir satt opp oppfriskningskurs for gamle HTV 
(gjennomført opplæring før 2014). trolig i september. 

• Teams for fylkesstyre; sende aktiverings info til 
fylkesstyre, noen utfordringer knytt til Ipad 

• Kick off 110 års jubileum 12.5, lokalt arr i Bergen og 
HTV markerer i sine områder 

• Mulig markering av 24/9 også lokalt 

• Info om foreløpig program på HTV konferanse i 
november 

• Info sendes ut til fylkesstyremedlemmer om datoer for 
de ulike nettverkskonferansene, mulighet for 
styremedlemmene å melde seg på 

• Info om de nettverkskonferansene som er gjennomført, 
samt medlemsmøter knytt til de. 

• HTV sin e handlingsplaner; jobbe for å få tatt ut 
rapporter med info til fylkesstyre om status etc.  Bruke 
året for å implementere teams som verktøy til HTV og 
skrive blant annet handlingsplan der. Nettverkene viktig 
arena for samhandling mellom HTV. 

• Neste styre møte fokus på innsikt i handlingsplan og 
teams for HTV -områdene for fylkesstyremedlemmene 
(«opplæring») 

17/22 

Orientering  om strategisk 
medlemsarbeid for NSF 
Vestland, v/ seniorrådgiver 
Hopland 

                      Orientering tas til etterretning 

18/22 

Handlingsplan 2022, 
budsjett/økonomi 

 • Budsjettet for 2022 er strammere enn tidligere år. Derfor 

blir prioriteringer av bruk av penger viktigere i år.  

• Gjennomgang av kostand knytt til alle konferanser. Usikre 

utgifter knytt til reise og leie av lokaler. 

• Antall arr diskuteres, ikkje mulig å ha flere samtidig som for 

eksempel på 12.mai pga økonomi. Enighet om at de ulike 

arrangement blir gjennomført på ulike steder i fylke, en 

rullering. Viktig med opplegg på arbeidsted 12 og 5 mai 

som tidligere (kake, tvist). 

• DNB inn med økonomisk bidrag til arr på 12.mai. Reidun 

får i oppgave og press pris støtte opp. (nå tilsagn om 

20000). om de skal ha innlegg så må det være relevant 

tema for deltakerne. 
 

19/22 
Oppretting av ny pris, 
v/studentrepr Maria Knudsen 

 Det vedtas at prisen for årets praksissted skal opprettes og at 

kriteriene skal vedtas på neste møte. 

20/22 
Retningslinjer SU, 
V/Nestleder Karin B. Trældal 

 Sak utsettes til neste møte og det arbeides med å spesifisere 
kriterier for utvelges av repr i SU. 
 

22/22 Orientering frå Studentrepr.  Orientering tas til etterretning 

 

23/22 
Orientering fra 
faggrupperepr. 

 Orientering tas til etterretning 



 

 

24/22 
Sykepleierpris og 
sykepleierleder pris 2021 
v/komiteen 

 Utsettes til neste møte PGA fravær fra komite leder 

25/22 
Teams for Fylkesstyre 
Vestland v/Nestleder Karin 
Trældal 

 Flyttes til sak 16/22 

Evt 

Trommekorpset og bruk av 
egen bil ved arrangement 
v/Bente Leversen 

 Orienteres om at det er nødvendig med bruk av bil for transport 
av utstyr i forbindelse med deltakelse på ulike arr. Ønsker at 
dette ikke er nødvendig å søke om ved vært tilfelle.  
VEDTAK: adm leder godkjenner en generell bruk av egen bil. 
Dette må skrives i kommentar feltet på hver reiseregning i Visma 

 

Samarbeid  FK-studentlag 
utover fagdag v/Maria 
Knudsen 

 Planlegger arr til høsten og ønsker å få økonomisk støtte fra 
fylkesstyre kostand beregnet til 15000,- som fylket sin andel. De 
blir også gitt støtte fra NSF student sentralt.. Tips om samarbeid 
med faggrupper som eks SPOR og Helsesykepleiere. Også 
ideelle organisasjoner kan knyttes til arr. Som eks 
overdosedagen, internasjonale dagen for psykisk helse. 

    

    

    

    

    

    

 
 
 


