
 

 

Møtereferat 
 
 

 

Fylkesstyremøte: 29. og 30.09.21 
 

Møtetidspunkt: 0900-1530. 
 

Møtested: Sogndal 

 
 

 

Møtedeltakere:  
 
Fylkesleder  

Reidun Stavland 
 
Nestleder  

Karin Bell Trældal 
 
Styremedlemmer 
 
Sogn og Fjordane 

Per Anders Hornes 
Berit Kolltveit 
Annette Eri Norevik 
Wenche Kristin Røkenes 

 
Hordaland 

Bente S. Leversen 
Linn-Therese Paus 
Silje Marita Strand Skauge 
Karen-Anne Stordalen 

 
Varamedlemmer  
Sogn og Fjordane 

1.varamedlem  
Anette Barlund 
3.varamedlem 
Toril O. Fjørtoft 
4.varamedlem 
Anita Kristin Sviggum 

Hordaland 
1.varamedlem  
Gunnhild Riisøen 
3.varamedlem 
Siw Øfstegaard Heimdal 

 
 
Forfall:  
Trond Eirik Bergflødt 
Julie Marriot 
 
  

   
Sak Beskrivelse Kommentarer Forslag til 

vedtak 

1 
Godkjenning av 
innkalling 

 Bytte av datoer 
er uheldig, det 
bør være 



 

 

møteplan for 
hvert halvår.  

2 
 

Godkjenning av 
saksliste 

 Sakslisten 
godkjennes  

3 

Godkjenning av 
protokoll 

 Protokoll/referat 
godkjennes med 
endringer før 
det legges ut.  
Gjester og hva 
de presenterte 
Power point fra 
innlegg om 
yrkesskade 
kommer ut. 
Marianne 
Sæhle- dialog, 
ingen vedtak.  

4 

Gaver til HTV som gir 
seg i vervet. Hvilken 
praksis skal vi ha i 
Vestland? 

 Vedtak: Det 
lages ett forslag 
som tas opp til 
votering neste 
gang. 
Forslag om 
gavekort og 
differensiering.  
  

5 
Kursmidler tillitsvalgte 
Vestland 

Se vedlagt forslag slik det gjøres i 
Vestfold/Telemark.  

Vedtatt å bruke 
denne malen.  

6 
Status fane for NSF 
Vestland? 

 En har ikke fått 
mer informasjon 
per d.d. 

7 

Handlingsplan 2022.  Hva skal vi jobbe med i Vestland NSF i 2022? 
 
Skisse/utkast til handlingsplan 2022, sendes ut 
17.09.21 Forslag til endringer fra 2021 til 2022 
markert med gult i planen. Disse endringene tar 
utgangspunkt i styrende dokumenter for 
landsmøteperioden.  
Se nsf.no  
https://www.nsf.no/om-oss/styrende-dokumenter 
 
Fylkesstyret må fatte vedtak om hovedmål/ 
delmål/ tiltak/ aktivitet for Vestland 2022.   

Handlingsplan 
2022 med de 
endringer som 
foreligger (etter 
at alle nye 
innspill evt er 
tatt med) 
sendes 
forbundsstyret 
for godkjenning 
etter 
fylkesstyremøte 
8.10.22 

8 

Oppgavedeling- 
kampanje:  

Promotering av holdningskampanje blant egne 
medlemmer, og andre aktuelle i helsetjenesten 
der målet er en forskyvning fra at sykepleiere 
«gjør alt» til en større grad av oppgavedeling. 
(handlingsplan 2022) 

Kostnad for stor 
i forhold til 
aktuelt 
handlingsrom. 
Gikk ikke videre 
med saken. 

    

Evt: 
Fotografering. Det tas portrettbilder av alle i styret, også vara. 

Evt. som ikke er til stede på aktuell dato får 
 

https://www.nsf.no/om-oss/styrende-dokumenter


 

 

muligheten senere.  
Kleskode: Ensfarga mørkt antrekk, (Kjole, skjørt 
med topp i samme farge, evt jeans og mørk 
ensfarga overdel). Bildene skal tas inne. 
 

Orient
eringss
ak 

   

 

Sykepleiekongressen Påmelding via NSF sine nettsider.  
Fylkesstyre på Hovedkontoret 29.11, middag om 
kvelden.  
Se innkalling.  

Orientering 

 

Påmeldinger/deltagelse Det er mange som melder seg på f eks middager 
og ikke kommer. Vi må da betale for maten. Viktig 
med klar kommunikasjon og at alle evt melder 
seg av i god tid.  

Orientering 

 

Fylkesmøte 2023 m/valg 7-9 mars ? 
15-16 mars  

Vedtak: 15-16 
mars 2023 

 Ny studentrepr Cecilie Røyneng Orientering 

 
Fagrupperepr: Vi mangler en representant. Faggruppene må 

selv velge ny representant 
Orientering 

 

Resten av møtet ble 
brukt til å jobbe med 
handlingsplan i grupper, 
felles gjennomgang på 
slutten. Sammenfattes 
og gås gjennom, vedtak 
som skal sendes til 
godkjenning i 
forbundsstyre gjøres 
8.10.21 

  

 
 
 
 
 
 


