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Vår saksbehandler: Ragne Quinteros             Vår dato 20.05.22 
                

Vår ref: Ingjerd Lind 
DM: 1264807 

 

Protokoll Fylkesstyremøte 
Dato:             20.05.22  
Tid:               10.00 til 16.00  
Sted:             Fylkeskontoret Dronningens gate 12 4610 Kristiansand 
Møteleder:    Ragne Quinteros og Bente Liv Hagen 
Referent: Ingjerd Lind 
Tilstede:  Ragne Quinteros, Bente Liv Hagen, Ingjerd Lind, Ann Kristin Sørhus på teams, Anna 
Elisabeth O. Pedersen, Eli Jorid Sveipe, Marianne Kjørmo Wilhelmsen, Cathrine Kaarikstad, Lena 
Knutsen, Grethe Dølbakken, Heidi Helene Stykke, Rut H Olaisen, Ann- Marit Strædet 

Meldt frafall: Linn Kristin Johansen, Stian Hiim, Linda Iren M Hansen, Sofie Berg, Nora T Blom 
 
SAK 26/22       Godkjenninger 

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

 
SAK 27/22     Etablering av ny årlig pris til årets Sykepleieleder. 
                      Vedtak:  

1. NSF Agder skal fra 2023 også ha en årlig pris som går til årets sykepleierleder. 
2. AU utarbeider et forslag til kriterier for årets sykepleierleder, som legges fram på 

fylkesstyremøte etter sommeren. AU legger også fram justerte kriterier for årets 
sykepleier. Dette sendes først til høring hos komiteen. 

3. Dagens komite som i dag deler ut NSF Agder sin årlige sykepleierpris, får også 
ansvar for den nye prisen til årets sykepleierleder. 

  
SAK 28/22    FTV og KTV’er i SSHF ber om at Fylkesstyret ser på om ordningen med  
                      profileringsartikler i NSF Agder i forhold til: 
                      Er dagens ordning med giveaways bærekraftig? 
                      Er NSF giveaways en moderne måte å markedsføre seg på? 
                      Ønsker medlemmer / tillitsvalgte at eksisterende ordning videreføres eller kan  
                      faglig påfyll være et alternativ? 
                      Skal dagens system med HTV-budsjett og varer fra Fordelsbutikken videreføres? 
                      Vedtak: 

1. NSF Agder sender våre synspunkter til forbundsstyre. AU formulerer en tekst. 
2. Dette temaet settes opp som politisk sak på fylkesmøte mars 2023, og det vurderes 

da å utarbeide en Landsmøte-sak ang dette temaet.   
3. NSF Agder oppfordrer HTV til å tenke bærekraft når de kan, og skal kjøpe noe i 

fordelsbutikken. 
 
SAK 29/22     Oppgavedeling – prosessen i NSF 
                       Ragne informerer fra sentralt politisk verksted der dette temaet var oppe til diskusjon.  
                       Det ble delt et dokument ang saken som kan være til hjelp i dette arbeidet.  
   
SAK 30/22     Høring ang prolongering av sittende fylkesstyre, fylkesledere og nestledere 
                       Vedtak: 

1. Fylkesstyre i NSF Agder går for alternativ 3, med å prolongere dagens fylkesstyrer 
til 1. oktober 2024. 
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SAK 31/22     Søknad om støtte til skeive Sørlandsdager 
                       Vedtak: 

1. NSF støtter ikke søknaden til skeive Sørlandsdager. Vi oppfordrer derimot til 
deltagelse i parader på lokale arrangementer i fylket.   

                     
                        
SAK 32/22     HTV konferanser og andre lokale aktiviteter i 2023. Fylkesstyre sin rolle. 
                      Generell diskusjon ang hvordan fylkesstyre involveres/lar seg involvere i lokale  
                      aktiviteter. Tilbakemeldingene fra medlemmer i fylkesstyre er at de ønsker å delta aktivt, 
                      men tidspress og god/dårlig planlegging spiller inn. Flere ideer kom opp: 

- Skal fylkesstyremedlemmene delta på medlemsmøter? 
- Skal vi arrangere et felles fylkesstyremøte sammen med et annet fylke? 
- Hvordan skal fylkesstyre forberede lokal fagpolitisk konferanse? 

                       
                      Vi er enige om følgende: 

- God planlegging er viktig 
- Det ble satt ned en komite som skal jobbe med programmet på lokal fagpolitisk 

konferanse: Lena Knutsen, Grethe Dølbakken, Bente Liv Hagen og Ragne 
Quinteros.  

      
 
SAK 33/22   Fylkesstyre sin funksjon og rolle. Struktur på evaluering. 
                    Vedtak: 

1. Det gjennomføres evaluering av NSF Agder sitt fylkesstyre. Det gjennomføres på 
forms. 

2. Det settes inn et fast punkt på sakslista, der gjennomført møte evalueres.  
 
 
SAK 34/22   Nyheter fra fylkeskontoret 
                     Faggruppene 
                     Studentene 
                     Kort informasjon fra de tre gruppene. Studentene var ikke tilstede, det jobbes fortsatt  
                     med å få på plass et nytt studentstyre. 
  
 
SAK 35/22    Eventuelt 
                     Det ble diskutert hvordan vi skal få opp interessen ang deltagelse på merkedager som 1. 
                     mai, 8., mars og Pride-parader. Neste år skal det planlegges lengre tid i forkant, slik at  
                     flere kan delta.  
 
  
 
 
 

  



NSF AGDER 

 
Dronningensgt. 12, 3.etg 

4610 KRISTIANSAND 

Tlf.: 02409 

E-post: agder@nsf.no 

 

 
 

 


