
 

 

 
 
REFERAT  
 

 Emne:  Fylkesstyremøte i NSF Vestland 
 
 
Møtetidspunkt: 25.-26.august 2022. 
Tidsramme:  
25/8 kl 12:15-18:00 med lunsj fra 
11:30-12:15 
26/8 kl 08:30-13:00 med lunsj kl 
13:00-14:00  

Møtested: Thon Hotel, Hafstadvegen 26, 6800 Førde 

Referent: Marita Hilleren   
 
Fylkesstyret: 
 
Reidun Stavland (leder)  
Karin Bell Trældal (nestleder) 
Berit Kolltveit 
Wenche Røkenes 
Karen-Anne Stordalen 
Gunnhild Riisøen 
Siw Heimdal, 
Britt Støfring 
Toril Fjørtoft  
Anne Britt Hauge, faggruppe repr. 
Marita Hilleren, Adm. leder 
 
Ansatte deltok fredag 26.8 
 
Siri Hvidsten, ansatt 
Gry-Tove Haugsdal, ansatt 
Gunn Bente Levik, ansatt 
Norunn Midthjell, ansatt 
Siri Johanne Olsen, ansatt 
Eva Karin Skorpen, ansatt 
Gunn B Odeen, ansatt 
Svein Helge Hopland, ansatt 
 
Forfall:  
Annette Norevik 
Silje Skauge,  
Linn-Therese Paus 
Bente Leversen 
Per Anders Hornnes 
Silje Skauge,  
Anette Barlund 
Trond Eirik Bergflødt 
Leni Brunborg 
 
 
   



 

 

Sak Beskrivelse Kommentarer Forslag til vedtak 

54/22 
Godkjenning av 
innkalling og saksliste 

 Vedtak: Godkjennes 

55/22 

Orientering fra 
fylkesleder Reidun 
Stavland og nestleder 
Karin B Trældal 

Informasjon om 
aktivitet siden 
forrige 
fylkesstyremøte 

Vedtak: Orientering tas til etterretning 
Innspill ang studentverving; Bruke HTV-
ene mer. FK har erfart at vi trenger å være 
flere folk til stede. Viktig med effekter, 
dette trekker til seg studentene.  
Orientering om høstens planer og 
program.  
Orientering fra hyttestyret om økonomisk 
status for Odden. 

56/22 

Budsjett v/ Adm.leder 
Marita Hilleren og 
Fylkesleder Reidun 
Stavdal 

 Vedlagt budsjett Vedtak: Orientering tas til etterretning. 
Vedtak: Det gjøres en omfordeling av 
budsjettmidler mellom konto 1503 og 
1511.  

57/22 

Orientering om 

fagpolitisk konferanse 

7.sept v/Nestleder Karin 
B Trældal 

 Vedtak: Orientering tas til etterretning. 
Programmet ble gjennomgått. 
 
 

58/22 

Orientering/status HTV -

konferanse og Leder 

konferanse høst 22 ved 

Fylkesleder Reidun 

Stavland 

 Vedtak: Orientering tas til etterretning. 
Programmene ble gjennomgått. 

59/22 

Forslag til årshjul for 

fylkesstyret i NSF 

Vestland ved fylkesleder 

Reidun Stavland 

 

vedlegg Vedtak: Årshjulet arbeides videre med på 
styremøter i høst. Settes opp som fast 
agenda på hvert styremøte.  

60/22 

NSF 110 år, skal vi 

markere dette? Ev 

hvordan? Ved Nestleder 

Karin B Trældal 

 Vedtak: Oppfordre til lokal aktivitet, få ut 
felles hilsen fra fylkeskontoret som kan 
legges ved. Hvis noen ikke har 
budsjettmidler til dette på sitt område, 
kan de søke FK om evt ekstramidler. 

61/22 

Høring på revisjon av 

prinsipprogrammet og 

innsatsområder ved 

fylkesleder Reidun 

Stavland 

vedlegg Vedtak: Ingen innspill, kan evt sendes til 
Reidun på mail innen 30.9. 

62/22 

Evaluering av 
fylkesstyret 2022 ved 
fylkesleder Reidun 
Stavland 
 

 Evaluert:  
- Utfordring med mye frafall på møtene.  
- Ønske om at det står hva som skal 
orienteres   om, og at evt kommentarer 
tas med i referatet.  
- Viktig med god saksutredning 
- Skryt for å «bevege» seg i fylket 
- Ønske om status årsplan iblant 



 

 

 

63/22 
Orientering fra 
faggrupperepr 

 Vedtak: Tas til etterretning 

64/22 
Orientering fra 
studentrepr 

 Utgår pga forfall 

65/22 

Politisk verkstad, og 
arbeid i grupper til 
utarbeiding av 
handlingsplan 

 Innspill til handlingsplan for NSF Vestland 
2023: 
 
1.Rekruttere og beholde HTV/TV i de 
ulike tariffområdene 
-Hva treng de HTV/TV i de ulike 
tariffområdene av undervisning, støtte og 
oppfølging fra fylkeskontoret?  
 
2. Nettverk 
- Differensiering, ulike nettverk har 
ulike behov.   
- FK organisere 1 
nettverkskonferanse årlig, andre evt 
møter må nettverkene organisere selv, 
rådgiver og evt politisk kontakt kan delta 
via teams.  
 
Tett oppfølging digitalt er viktigere enn 
store happenings. Gode tilbakemeldinger 
på hyppige digitale møter, lettere å få til å 
være med.  
 
3.Oppfølging av ledermedlemmer, kurs og 
konferanser. 
- Avholde medlemsmøter for 
lederne 
- Viktig tema som bør tas opp  
-           Hvem er unntatt arbeidstid (AML 
kap10) 
- HMS for ledere, forsvarlig 
arbeidsmiljø 
 
4.Rekruttere og beholde 
studentmedlemmer, 
-  Stand ved oppstart av nye kull på ulike 
campus.  
Samarbeide med HTV/fylkesstyret/TV 
om det passer for dem 

- undervisning om lønns og 
arbeidsvilkår for studenter, 
medlemsmøter på campus om NSF 
politikk. 

 
Studentarrangement 



 

 

-Viktig at noen på FK holder i «den røde 
tråden» 
-Avhengig av gode lokallag på campus 
 
5. Medlemspleie-medlemsmøter  
 
6. Fokus på faggrupper. 
Tilby møter i de nye lokalene når de er 
ferdige.  
 
 
Konkrete tiltak: 
2 HTV konferanser 
-Den en konferanser kobler vi på 
fagpolitisk konferanse. En konferanse 
gjennomføres i Bergensområdet, og en i 
gamle S&Fj. 
Tidsramme på konferanse fra kl: 11 dag 
1? 
 
Merkedager 
8 mars, 1 mai, 5 mai, 12 mai, Pride 
24 sept: NSF sin bursdag 
1 oktober: skal vi feire at gamle 
Hordaland blir 110 år i 2023? 
  
Vi må prioritere hvilke dager som skal 
feires og hvordan.  
 
Ha søkelys på oppgavedeling: 
- gjennomføre debatt med andre forbund?  
 
Vernepleier/sykepleier kompetanse  
-I utlysningstekster synes kompetansen å 
likestilles? Men sluttkompetansen er 
svært ulik.  
 
Søkelys på bemanning i helsetjenesten 
- Bemanne for sykdom osv.? 
 
 
Landsmøtet 
Kandidater til forbundsstyret: Hvem skal 
vi nominere fra Vestland? 
 
Fylkesstyret oppfordres til å være «på» og 
aktive ift. Landsmøte i nov.2023. Hvilke 
saker er viktige å fremme fra Vestland? 
 
 
 



 

 

FK Vestland utarbeider forslag til 
handlingsplan for utsending til 
representantene ca 20 september 2022. I 
fylkesstyremøtet i september arbeider 
fylkesstyret videre med handlingsplanen 
for 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 

66/22 
Innmeldte saker 
 

 Ingen saker 

67/22 Eventuelt  Ingen saker 

 

 
 
 

 


