
 

 

  
 
 
 

 Emne: Saksliste fylkesstyremøte i NSF Vestland 
 
 
Dato: 25. November 2022. 
Tidsramme:  
25/11 kl 09:00-15:30 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 
Kastriot Prenga 
Wenche Røkenes  
Silje Skauge 
Per Anders Hornnes 
Anita Sviggum 
 
Karen-Anne Stordalen 
Leni Brunborg, faggr.repr,  
Trond Eirik Bergflødt, faggr.repr  
Marita Hilleren, adm leder , kl 1000 
 
Forfall:  
Anette Barlund 
Annette Norevik 
Torill Fjørtoft 
Britt Støfring  
Maria Knudsen, stud.repr 
Julie Sulen, stud.repr, ikke møtt 
Linn-Therese Paus, ikke møtt 
 
 
 
 
 
   

Sak Beskrivelse Kommentarer Forslag til vedtak 

83/22 
Godkjenning av innkalling 
og saksliste 

 Vedtak: Godkjennes 

84/22  
Møteplan 2023 v/ 
Fylkesleder Reidun 
Stavland 

 Vedtatt 

85/22 
8. Mars 2023 v/Nestleder 
Karin B Trældal 

 Info fra møte. Forskjell på kvinnefestival og 
8.mars initiativet. Kvinne festival har ingen 
egne arr men setter de planlagte arr i sammen. 



 

 

Mulig å komme med innspill på paroler. Ikke 
lov med logo på paroler men kan bruke fane for 
å synliggjøre NSF. Frist for parolemøte er 1 
mnd før 8.3. oppfordring å komme med innspill 
på slag ord. Trommekorpset er klar. Forslag om 
at styre blir igjen etter møte og deltar i tog . 
felles middag.   Eks. opp med lønn, ned med 
belastning.  Anskaffe en fra Flisa som kan 
gjenbrukes. Lokaler i kvinnehuset kan 
leies/lånes gratis . 
VEDTAK: Parole: Opp med lønna, ned med 
belastningen. Anskaffe fra Flisa en som kan 
gjenbrukes. Legger opp til felles middag for 
styremedlemmer som blir igjen etter styremøte 
og deltar i toget.  

86/22 
Informasjon fra sentral 
nominasjonskomite 
v/Ragnhild Hegg 

 Vedtak: informasjon tatt til orientering 

87/22 

Orientering fra 

Fylkesledelsen v/ 

Fylkesleder Reidun 

Stavland og nestleder Karin 
B. Trældal 

 • Diverse møter med HTV vedrørende 
arbeidstid, ansettelse, ulike avtaler for 
eksempel beredskapsvakter.  

• Austevoll møte medlemmer i  
primærhelseteam 

• Offisiell opning av nye kontoret i Førde 
• Møter pasient og bruker ombud, KS, 

gjort avtaler for 2023 
• Gjennomført introduksjonskurs 
• Ulike medlemsmøter i kommuner, 

seniorer, htv områder, nål utdeling 
• Møter med ordfører i Vik 
• Besøk sammen forbundsleder på 

Verdighetssenteret i Bergen 
• Gjennomført HTV Konferanse 

- Gode evaluering, særskilt med 
paraleller. viktig med god tid rundt 
de.  

• Lederkonferanse neste uke stor 
deltagelse også venteliste. Skaffe en 
oversikt på hvor deltagerne kommer 
fra i fylket og info om dette på neste 
møte 

• Årshjul er utarbeidet på FK basert på 
handlingsplan 

• Samarbeidsmøte Bergen kommune 
• Deltatt på FTV konferanse, styre møte 

Helse Bergen 
• Ulike nettverksmøter for eksempel VID , 

HVL mfl 
• Fagkveld på stord og i Førde i samarbeid 

med SPOR/Leni 



 

 

• Nåle utdeling på Stord, Førde og i 
Bergen neste par ukene.  

• Liten debatt omkring info på struktur i 
NSF nasjonalt, som blir sak på 
landsmøte 

• Planlagt opplæring av nye fylkesstyret i 
løpet av våren. Datoene er satt i årshjul  
 

Vedtak: orientering tas til etteretning 

88/22 

Orientering fra 
studentrepr. 

 

 Utgår pga forfall 

89/22 

Orientering fra 

faggrupperepr 

 Gjennomført noen fagkvelder og er planlagt i 
framtid også. Legges merke til hos tillitsvalgte.  
Viktig å koble faggruppene med HTV slik at de 
kan delta på medlemsmøter 
Sak på landsmøte om stemmerett i fylkene og 
valgtidspunkt er meldt inn.  
VEDTAK: orientering tas til etterretning 

90/22 

Opprettelse av HTV område 

KS Bedrift stiftelsen Voss 

Barneheim v/Nestleder 

Karin B Trældal 

Vedlagt 
sakspapir 

Vedtak: Området opprettes som HTV område. 
Valg av tillitsvalgte må følge NSF sine 
vedtekter i henhold til antall medlemmer. 

80/22 
og 
69/22 

Budsjett 2023 v /Adm. 
Leder Marita Hilleren 

Og Handlingsplan 2023 ved 
fylkesleder Reidun Stavland 

 Redusert budsjett til neste år i forhold til 
2022. Får konsekvenser for aktivitetene. Men 
konferanser og opplæring mot tillitsvalgte 
skal skjermes. Det er søkt om midler samt 
kommet med innspill på hva som er 
nødvendig. Forbundsstyre vedtar budsjett 
2023 i neste uke.  
Drøfting i fylkesstyret om hvordan dette kan 
påvirke arr neste år. 
Debatt rundt utfordringer med deltagelse på 
HTV og TV konferanser. Endring av plan for 
2023? digital konferansen vår? Dele 
konferansen på høst i to geografiske arr? 
Fylkesstyret understreker betydningen av å 
knytte relasjoner mellom alle htv i fylke. Det 
må gjøres tiltak under konferansene for å 
fremme relasjoner på tvers. 
Da rammene for budsjett 2023 ikke er klare så 
vil det bli utarbeidet ett budsjettforslag, som 
sendes ut på mail. Vedtak på bakgrunn av e 
post evt i et ekstra fylkesstyremøte som 
avholdes digitalt. 
 
VEDTAK: orientering om budsjett tas til 
etterretning.  
Vedtak: tiltak som skissert i handlingsplanen 
videreføres  



 

 

På bakgrunn av påmelding/oppmøte HTV/TV 
konferanser: Gjennomføre en us mot HTV/TV 
på hva som er årsak til manglende oppmøte og 
hva som skal til i forhold til ivaretakelse av tv.  
 
 
Vedtak: 
Det blir laget ett forslag til revidert budsjett 
etter at økonomisøknad er behandlet i 
forbundsstyret.  Revidert budsjettvedtak 
gjennom e post evt gjennom ekstra digitalt 
fylkesstyremøte. 
 
 
 

    

92/22 

Landsmøtesaker 

v/Nestleder Karin B 

Trældal 

Se vedlagt 
sakspapir 

Gjennomgang av det som er kommet inn så 
langt. Arbeider fortsetter og styremøte 
080323 fatter endelig vedtak på saker som 
fylkesstyre sender inn.  Listen ble gjennomgått 
punktvis. Mulig å fortsatt sende/melde inn 
saker til fylkesstyre fram til februar 2023 pga 
saksbehandlingstid. 
 

93/22 

12 MAI V/Fylkesleder 
Reidun Stavland 

Vedlagt 
sakspapir 

Forslag til vedtak: 
1. Dato: 11. mai frå 18.00-20.00 
2. Sted: FK Vestland 3 etg, evt også 2 etg? 
3. Først til mølla prinsipp maks deltakar 50-60? 
4. Lett servering 
5. Samarbeide med faggrupper om innlegg a 15-

20 minuttar x ? deltakar. Mogleg å ha to som 
holdar innlegg samtidig i kvar sin etg? 

6. Samarbeid med eks mediehus om streaming 
(kan nå ut til fleire?) evt streame sjølv? 

7. Politisk debatt, sofaprat om helsetenestene, 
der en kan komme inn på dei ulike tematikkar 
som den sentrale gruppa skisserer. Må få 
sentrale politikare frå Vestland med.  

8. Flyers til befolkningen, sende ut i posten evt 
dele ut på gatene eller ved bybanen saman 
med kaffe. 
 

VEDTAK: Fylkeskontoret planlegger aktivitet utfra 
ressurser (økonomi-kapasitet) og legger fram konkret 
forslag til fylkesstyremøte 08.03.23.  
Fokus på punkt 1 i tilbakemelding til sentral gruppe. 

 

94/22 

Informasjon om landsmøte 

2023, politiske saker fra 

Vestland, arbeid med de 

politiske sakene, hvordan 

jobbe med kandidater fra 

Vestland, og hvordan få 

representant fra Vestland 

 Vedtak: Orientering tas til etterretning 



 

 

inn i forbundsstyret: 
Marianne Sæhle 

 

95/22 

Innmeldte saker 
v/Fylkesleder Reidun 
Stavland 
1.hvordan vara-
representasjon skal ivaretas i 
Helsefelleskapene. Står ingen 
oppført som vara pr. i dag. 
Skal den fagforeningen som 
har representasjon stå for 
vara eller skal den være 
navngitt? Fra Gunnhild 
Riisøen 
2. Utnevne nytt medlem i 
komiteen for sykepleiepris 

 Vedtak 1.: Marianne Sæhle utnevnes som 
personlig vara for Karen-Anne Stordalen. 

Silje Fanebust utnevnes som personlig vara for 
Gunnhild Riisøen 

 

Vedtak 2.: Berit Kolltveit erstatter Linn 
Therese Paus som representant frå fylkesstyre 
inn i arbeidsgruppen 

96/22 

eventuelt 
Nominasjonskomiteen: 
vurdere behov for å 
oppnevne nye medlemmer 
pga at flere har trukket seg  
 

 Vedtak: fylkesstyret oppnevner aktuelle 
kandidater som opplyst i fylkesstyremøtet 

    

    

    

    
    
    

 

 
 
 

 


