
 

 

  
 
 
 

 Emne: Referat fylkesstyremøte i NSF Vestland 
 
 
Dato: 07. oktober 2022. 
Tidsramme:  
7/10 kl 08:30-15:00 med lunsj fra 
11:30-12:15 
 

Møtested: Hotel Admiral, C. Sunds gt 9. Bergen 
 

Referent: Helge Hopland  
 
Fylkesstyret: 
Reidun Stavland (leder)  
Karin Bell Trældal (nestleder) 
Bente Leversen 
Berit Kolltveit 
Wenche Røkenes  
Silje Skauge 
Gunnhild Riisøen 
Siw Ø Heimdal 
Karen-Anne Stordalen 
Toril Fjørtoft, 1. vara 
Leni Brunborg, faggr.repr 
Trond Eirik Bergflødt, faggr.repr  
Anette Barlund 
 

Marita Hilleren, adm leder 
Siri Johanne Olsen, ansatt 
 
Forfall:  
Per Anders Hornnes  
Linn-Therese Paus 
 
Maria Knudsen, stud.repr 
Kastriot Prenga, 1 vara 
Julie Sulen, stud.repr 
Britt Støfring 
Ann Marie Utne, vara stud.repr 

 
Annette Norevik 
 
 
 
   

Sak Beskrivelse Kommentarer Forslag til vedtak 

79/22 
Godkjenning av innkalling 
og saksliste 

 Vedtak: Godkjennes.  

    



 

 

69/22  

Handlingsplan 2023 ved 
Fylkesleder Reidun 
Stavland og Rådgiver Siri J 
Olsen 

 Utkast 
kom på e-
post 06/10 

Vedtak: 2 dagers fylkesmøte blir prioritert. (slik 
som det er gjennomført tidligere). Midler tas 
fra HTV konferanse post (1503) som var 
planlagt for vår.  
  

• Vedtak: Nettverkskonferanser ivaretar 
noe av det som ligger i en HTV konf.  

• Vedtak: Blir en stor HTV konferanse til 
høsten sammen med fagpolitisk 
konferanse 

• Lederkonferanser: Antall 1 eller 2? 
Størrelse på deltakere.  Tidspunkt for 
gjennomføring. Ulike steder i fylket. 
Unngå for tett på den nasjonale 
lederkonferansen. VEDTAK: 
Gjennomføre en stor konferanse for 
ledere i fylket. Antall deltakere noe styrt 
av økonomiske rammer 

• Andre arr for ledere: Vedtak: Arr 
arbeidstidskurs for ledere i 2023 

• Arr ulike fagkveld/medlemskveld rundt 
om i fylket og i lokalene til 
fylkeskontoret i Bergen.  Samarbeid 
mellom faggrupper/FK/. I regi av 
fylkesstyre/kontoret. Nødvendig å 
eventuelt da å sette av midler til arr. 
Vedtak: enstemmig vedtatt 

• 12.mai: gi penger til kake/konfekt ute på 
arbeidsplassene. Arr en fagdag for alle 
medlemmer Vedtak: fortsette med 
markering av dagen ute på 
arbeidssteder.  Fagarr den 12.5 
m/utdeling av sykepleieprisen, FK ser 
på antall/geografisk/budsjett 

• Vedtak: 05.mai: fortsette som før.  
• Uniformering ved stand/delegasjon 

landsmøte sees på å kjøpe noe likt. NB! 
Bærekraft produkter.  

• Vedtak: blir budsjettert med 100 kr pr 
medlem til HTV-områdene sin drift. 
Minimum kr 1500,-. 

•  
for øvrig se i handlingsplan som er vedtatt.  
 

80/22 

Budsjett 2023 v /Adm. 

Leder Marita Hilleren 

 Marita orienterte om foreløpig budsjett: 
Vestland må ned ca 1 million i 2023. største 
utfordring er rammene for fylkesmøte som er 
svært lavt. Søkes om ekstra midler til dette 
arrangementet. Likevel må det en prioritering 
til i handlingsplan 
Utsatt til neste møte pga knapp tid og budsjett 
fordeles utfra vedtatt handlingsplan. 



 

 

 

70/22 

Handlingsplan for HTV 

områdene – oppfølging fra 

fylkesstyre? Ved 

Fylkesleder Reidun 
Stavland 

Utsatt fra 
forrige 
møte 

Vedtak: rådgiver i samarbeid med fylkesleder 
går gjennom planene digitalt og legger fra 
status for fylkesstyre kvartalsvis. I januar blir 
rapport tatt ut for forrige år og presentert for 
fylkesstyre på første møte på neste år . 

76/22 Bilde av fylkesstyre  Bilde ble tatt 

81/22 
Innmeldte saker 
 

 Ingen innmeldte saker 

82/22 
Eventuelt  Karen-Anne: møteplan for 2023.  

Vedtak: blir tema på november møte. 
    

    

    

    
    
    

 

 
 
 

 


