PROTOKOLL STYREMØTE AVD. 211
Tid:

Onsdag 19. mai 2021, Kl. 18:30

Sted:

Microsoft TEAMS (Dette da det ikke er kommet oppmykninger vedrørende føringer for hjemmekontor
eller fysiske sammenkomster mellom personer som arbeider på forskjellige avdelinger/arbeidsteder på
SUS.)

Tilstede:

Theres, Arild, Marit, Anngun, Stefan, Margit, Oddgeir, Richard.

Meldt forfall:

Marita, Aud.

Ordstyrer:

Margit.

Protokollfører: Richard

Saksliste:

35/2021:

Kommentarer til innkalling. – Godkjent, uten kommentarer.

36/2021:

Gjennomgang av informasjonsskriv vedrørende plasstillitsvalgtvervet for potensielle
plasstillitsvalgte, samt kompendium vedrørende verv som yrkesseksjonsledere (Videreføring
av saksnummer 16/2021 fra styremøte 03.03.2021.) og saksnummer 25/2021 fra styremøte
21. april 2021.
Marit og Anngun hadde en god presentasjon av arbeidet som alle tre seksjonslederne har
ferdigstilt. – Til orientering.

37/2021:

Handlingsplanen for 2021 til avd. 211 gjennomgås, med hensikt å bli enig om hvem som skal
ha ansvar for hva. - Se egen mal i mail fra forbundsregionen. (Videreføring av saksnummer
17/2021 fra styremøte 03.03.2021. og saksnummer 26/2021 fra styremøte 21. april 2021.
(Dette sendes som saksvedlegg i egen epost.)
Styremedlemmene innehar denne, og sender kommentarer til styreleder, som så sender på
ny til godkjenning før neste styremøte. – Vedtatt.

38/2021:

Valgkamp 2021 – Hvilke aktiviteter kan vi organisere i Avd 211 i denne forbindelse? Referat
fra valgkampsamling 10.05.2021 – Ringeprosjekt hvor fylkesregionen kan ringe våre
medlemmer? Det skal ikke planlegges større arrangement fysisk før 1. september (Føringer
fra sentralt hold.) (Her sendes referat som saksvedlegg i egen epost.)
Styret ønsker ikke å kontakte egne medlemmer, og ønsker presentert innholdet i samtalene
som er tenkt å avholdes med våre medlemmer før styret evt. gir godkjenning. Styret har
tradisjon for å respektere medlemmenes egne ståsted politisk, og ønsker å favne om mange
medlemmer, og ha hovedfokus på å ivareta gode og trygge arbeidsforhold og ikke gå inn i
politiske diskusjoner.

39/2021:

Fagforbundsuka 25 (21.06-27.06.21) Det nærmer seg årets første forbundsuke, hvor det må
kartlegges vervepotensiale (særlig der hvor vi har få eller ingen medlemmer,) samt planlegges
for aktiviteter.
Marit: Forslag om at vi benytter fruktbollene, hvor vi fyller disse med innhold og deler ut på
arbeidsplassene. Richard snakker med smittevernslege om det er mulig å utdele disse.
Tirsdag 1.juni – Pakking av fruktboller på F-311 fra 15:30 med tilhørende bespisning ute
etterpå. - Vedtatt

40/2021:

Lokale forhandlinger 2021 – Hovedtillitsvalgte vet ikke dato for første forhandlingsmøte enda,
«men vi må gjøre oss klare, se over lister og vente på avklaring fra sentralt på pott og
føringer.» (Det legges ved saksgrunnlag i egen epost.) - Til orientering

41/2021:

«Runden rundt bordet.»

42/2021:

Verving og status medlemsutvikling.

43/2021:

«Eventuelt.»

Referent: Richard

