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Emne: Fylkesstyret NSF Rogaland 
 

Møtetidspunkt: 08.06.2022 
 

Møtested: Løkkeveien 10 

Referent: Siri Rugland Ree  

 
Møtedeltakere:  
 
Fylkesstyremedlemmer:  
Aud Hølland Riise ( leder),   
Siri Rugland Ree ( nestleder) 
Bjørg G. Foldøy 
Monica E. E. Olsen 
Nina Budal 
Henriette Muri Towsen (stud. repr) 
Kristoffer Andreas Haugen (stud. repr) 
Allaug U. Oksum ( faggrupperepr) 
Susanne Borre (2. vara) 
Margrethe Reianes ( 3. vara) 
Marita Husevåg Hellesen (4. vara) 
 
Forfall: Gunn Elin Rossland, Monika B.Knutsen Dybdahl, Signe Helen Sjursen, Monica Sunde, Inger Brit 
T. Bakkalia 
( faggrupperep.) Elisabeth Granly Knudsen (1. vara) 
 
 
 
Andre:  
Marita Hilleren, adm leder på teams 
Silje Anfinsen, rådgiver fylkeskontoret 
Håkon Storheim, Fagruppen for anestesisykepleierne 
 
Distribuert til: Alle fylkesstyremedlemmer og varamedlemmer, samt ansatte ved kontoret.  
  

   

Sak  Kommentarer Vedtak 

22/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  Godkjent 

22/22 
Godkjenning av referat fra 27. og 28. mai. Allaug var bare 

til stedet 27. mai 
Godkjent 

23/22 

Medlemsrekruttering og Fylkesanalyse v/Silje 
Gjennomgang av medlemsmodellen som NSF bruker. 
I Rogaland ligger vi nå på en organisasjonsgrad på 
84,53%. 
Hovedprioriteringer frem til neste fylkesanalyse; 

- Teams for HTV 
- Nye HTV 
- HTV-konferanser 
- Fylkesstyret 

 
Hva kan vi gjøre videre med dette? 

- Ha strategisk medlemsarbeid som tema på 
halvårig oppdatering – invitere Morten 
Kristoffersen til å snakke om dette. 

- Lage en brosjyre som kan gis ut, evt visittkort 
som tv kan dele ut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Forslag til 
vedtak; 
 

 



- Hvordan bruke DNB og deres tilbud som 
medlemmer kan nytte seg av. 

- Det jobbes med noen nye plakater som heter 
«jeg er sykepleier» 

- Vi må ha «vi» følelsen, kan vi bruke invitere 
noen fra forbundsledelsen til å komme på 
halvårig oppdatering. 

 

23/22 
Status Budsjett m/kvartalsrapport v/Marita Hilleren 

 
  

25/22 
Eventuelt; 

- FS møter høsten 
7. september, 3. november 7. desember 

Disse datoene 
står ved lag.  

 

Orienteringssaker; 
- LM 17, bruk og retningslinjer – plukke ut noen 

kommuner. Gi noen verktøy til HTV, tekst som 
kan sendes til politikerne. 

- Status tariff 
- Faggruppene, utviklingsprosjektet 
- Oppgavedeling, videre arbeid. Kan vi ved et FS 

møte få en gjennomgang av noen som er med 
på prosjektet TØRN? 

- Helsepersonellkommisjonen 
- «Referat» fra besøket på stortinget 
- 12. mai, en oppsummering 
- Studentenes hjørne, det rapporteres om at det 

ikke klarer å tilby kvalitetssikre praksisplasser, 
samtidig tar de inn flere studenter.  

- Faggruppenes hjørne 
 

  

 


