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Emne: FS-møte NSF Vestland 
 
 

Møtetidspunkt: 19. april 2022. 
 Kl 1200-ca1800 
 Starter med Lunch, Middag kl 1900 
20.april 2022 kl 0900 - 1200 

Møtested: Førde, Scandic hotell Sunnfjord/digitalt 

Referent: Svein Helge Hopland  

 
Fylkesstyret: 
 
Reidun Stavland (leder)  
Karin Bell Trældal (nestleder) 
Linn-Therese Paus 
Annette Eri Norevik forfall 20.4 
Karen-Anne Stordalen 
Bente Soltvedt Leversen 
Berit Kolltveit 
Gunnhild Riisøen  
Anette Barlund  
Britt L. Støfring 
Toril Fjørtoft 1. vara frå 1300 
Maria Knudsen, stud.repr  
Siw Ø. Heimdal, 1.vara deltar digitalt frå ca 1330 19.4, deltok ikkje 20.4 
Trond Eirik Bergflødt (faggrupperepr.), deltar digitalt 
Leni Brunborg (faggrupperepr.) 
 
Andre:  
Marita Hilleren (Adm.leder), deltar digitalt 19.4 og frå kl 1000 20.4 
Svein Helge Hopland (seniorrådgivar) 
 
Forfall:  
Per Anders Hornnes 
Wenche Kristin Røkenes 
Kastriot Prenga  
Silje M. Strand Skauge 
Celine Røyeng, stud.repr  
Julie Marriott (studentrepr) 
  
   

Sak Beskrivelse Kommentarer Forslag til vedtak 

26/22 

Godkjenning av innkalling og 
saksliste 

 Godkjennes. Med følgende endring/tillegg: sak 31/22 utsettes til 
juni møte pga info fra innlegg i morgen mest sannsynlig får 
følger for sakshandsaming. 
Evt sak: søknad fra HTV i Ullensvang om stønad til fagkurs, se 
sak nr 44/22 
Evt. sak fra Karen-Anne Stordalen, evaluering av at enkelte 
deltakere i fylkesstyret deltar via teams når representantene 
innkalles til fysiske møter, se sak 46/22 

    

27/22 

Orientering fra Fylkesleder   Orientering tas til etterretning 

• Kommunikasjonskurs for HTV som har stått lenge i 
vervet er gjennomført 

• Oppdateringskurs er planlagt med to enkeltdager høst 
2022 for de HTV som har gammel tillitsvalgtsopplæring 
(før 2014) 



 

 

• Møterom kapasitet på FK reduseres pga ombygging av 
FK. Usikkert på hvor lenge det varer. Øker behov for 
eksterne møterom. 

• 1.mai. tog: det er ønskelig med innspill til paroler for 1 
mai toget fra styre 

• Pride tog 11.6 i Bergen oppmøte kl 12. ønsker innspill 
på paroler. FK må ha tall på deltakere før registrering. 

• Det blir innlegg på Facebook og hjemmeside ad 1.mai 

• 5. mai markeres, blant annet utdeling av body til nyfødte 

• Jordmor kveld 28.april. Der målet blant annet er å 
rekruttere flere jordmødre 

• 12.mai arr økt antall deltakere er økt pga stor pågang til 
arrangement 

• Forespørsel om deltakelse på FRP sin fylkesmøte 23.4 

• Forespørsel om innspill Høyre sitt program i Øygarden 
kommune 

• Møte med pasient og pårørendeforening i juni 

• Møte med stortingsbenken 10. mai, FL og NL deltar. 

• Fanen er ankommet FK 

28/22 

Orientering- Handlingsplan, 
budsjett og økonomi: 
orientering 1 kvartal 2022 
v/Fylkesleder Reidun 
Stavland og Adm.leder 
Marita Hilleren 

vedlegg Orientering tas til etterretning 

• Ligger greit an så langt totalt. Må ta en status i juni pga 
mange nye aktiviteter i år. 

• Nærmere gjennomgang i juni da flere tall er lagt inn. 

• Litt annen prosess ved neste planlegging av 
handlingsplan for 2023. (erfaringslæring) 

29/22 

Fylkesstyremøte på Odden, 
ved nestleder Karin Bell 
Trældal 

 Forslag om å legge et fylkesstyremøte på Odden for å bidra 

økonomisk til en hytte som har dårlig økonomi, men som er 

godt tilbud for medlemmer i NSF Vestland. 

VEDTAK: sjekke ut rammer omkring pris pga habilitet for 

«intern leie».  Ellers planlegges ett fylkesstyremøte til høsten 

avholdes på Odden. 
 

30/22 

Årets praksissted ved 
studentrepr Maria Knudsen 

 Avventer tilbakemelding fra Viken som har kriterier for årets 

praksissted. Rogaland har pris knytt til årets praksisveileder. 

Saken kommes tilbake til når dette er klart. Kriterieforslag må 

også gi informasjon om hva prisen skal inneholde 
 

31/22 
Kriterier for valg av 
kandidater til SU ved 
nestleder Karin Bell Trældal 

vedlegg Utsettes til junimøte 
 

32/22 

Orientering om tildeling av 
sykepleielederpris for 2021 
ved Trond Eirik Bergflødt 

 Orientering tas til etterretning. 
Alle innsendere til årets priser ble bedt om å komme med tilleggs 
info om de aktuelle kandidatene. Det har vært store utfordringer 
å få til møtepunkt for medlemmene i komiteen.  
En av de innsendte kandidatene til en av prisene ble trukket pga 
manglende medlemskap i NSF 
Innspill på at prisen deles ut 12.5.2022 
VEDTAK: Pris tildeles ABH  

33/22 
Orientering om tildeling av 
sykepleiepris for 2021 ved 
Trond Eirik Bergflødt 

 Orientering tas til etterretning 
*samme som sak 32/22 
VEDTAK: pris tildeles THH 

  

34/22 

Etablering av års hjul for 
fylkesstyre i Vestland ved 
fylkesleder Reidun Stavland 

vedlegg Viktig pga å ivareta saker med tidsfrister, for eksempel som 
08.mars og mulighet til å ha egne paroler. 
VEDTAK: Det utarbeides forslag til års hjul som presenteres på 
fylkesstyremøtet i juni. Endelig års hjul presenteres på 
fylkesstyremøtet i august. Års hjulet evalueres årlig.    
 
 
 



 

 

35/22 

Oppnevning av 
nominasjonskomite for 
sykepleiepriser 2022, ved 
nestleder Karin Bell Trældal 

 Forslag om at sittende komité fortsetter ut valgperioden for FS. 
VEDTAK: enstemmig vedtatt. Det vedtas også at en studentrepr 
skal inkluderes i komiteen. 

36/22 

Økonomisk kompensasjon 
for fylkesstyre representanter 
som deltar på 
nettverkskonferanser i regi 
av NSF Vestland, ved 
fylkesleder Reidun Stavland 

vedlegg VEDTAK: Fylkesstyrerepresentantene tar informasjon om de 
økonomiske rammene for deltaking under                                    
nettverkskonferanser til orientering.  
Representantene fra fylkesstyret som evt deltar på 
nettverkskonferanser får dekket lunch/dag pakke 
Informasjon om datoen på de ulike nettverkskonferansene 
formidles til fylkesstyremedlemmene slik at de som ønsker å 
delta eller har innspill kan formidle dette til fylkeskontoret    

37/22 

Orientering fra faggruppene  Orientering tas til etterretning 

• Ønske om at TV og FK kobler på de ulike faggruppene i 
større grad på arrangement der faggruppene kan 
synliggjøres. 

• Det er et ønske fra fagrupperepresentantene at leder 

av sentralt fagforum blir invitert inn til fylkesstyret, 

for informere om status på utviklingsprosjektet til 

NSF sine faggrupper 

38/22 

Orientering fra studentene  Orientering tas til etterretning 

• Store utfordringer knytt til praksis, gjennomføring av 
studie. Studentene har gjennomført en spørre 
undersøkelse, som har resultert i en 8 siders 
saksutgreiing som er oversendt ledelsen ved Høgskulen 
på Vestlandet. 

39/22 
Innspill til tekst på plakater til 
bruk i 1. mai tog, ved 
nestleder Karin Bell Trældal 

 Det ble besluttet å bruke en plakat fra nasjonens anatomi med 
enkelte budskap om helsetjenesten i Vestland. Det ble også 
besluttet at FK inviterer til pølser og politikk på FK den 1 mai. 

40/22 

Innspill til tekst på plakater til 
bruk under tog i forbindelse 
med pridemarkeringen juni 
2022, ved nestleder Karin 
Bell Trældal 

  
Lage/bestille banner lik som Oslo har, der teksten er «i enden av 
regnbuen er det en sykepleier av gull» 

41/22 

Opplæring i bruk av teams, 
ved seniorrådgiver Svein 
Helge Hopland 

Onsdag 
20.4 kl 09-
1100 
 
 
 

 

42/22 

Orientering om 
Helsefelleskap ved Randi 
Louise Møgster, Vise AD i 
Helse Bergen 

Deltar 
digitalt 
Kl 1100-
1200 
onsdag 
20.4 

Orientering tas til etterretning. 
Blir tema på neste fylkesstyremøte 

43/22 

Informasjon; nye bilder av 
representantene skal tas i 
forbindelse med 
fylkesstyremøte 08.juni 

Kledskode: 
valgfritt 

Informasjon tas til etterretning 

44/22 
Søknad om midler til fagdag 
fra Ullensvang 

vedlegg Vedtak: Fylkesstyret støtter søknaden delvis. 
 

45/22 
Oppdateringskurs for eldre 
HTV til høsten 

 Vedtatt å gjennomføre 2 oppdateringskurs i 2022, selv om 
arrangementet må foregå utenfor FK, og at dette medfører 
ekstra økonomiske kostnader for NSF Vestland 

46/22 

Deltakelse på 
teams/hybridmøter: hva skal 
være retningslinjer for dette?/ 
Karen-Anne Stordal 

 Etter en runde blant representantene konkluderes det med at 
det beste for alle parter er at alle deltar fysisk. Det kan være 
utfordrende med både med lyd, og utstyr hvis enkelte deltar via 
teams. Vedtak: Representantene vedtar at en unntaksvis kan 
delta via teams, men at vararepresentanter må brukes ved 
fravær av faste medlemmer. Fravær må meldes inn så tidlig som 
mulig. 



 

 

 
 
 
 


