
 
 

Årsmelding fra Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon 2021 

og Handlingsplan for 2022  

Til: Ricard K. Haga, Leder Fagforbundet avd. 211  
 
Kopi: medlemmene i Yrkesseksjonen Kontor og Administrasjon; Edel Auglend og Marina Famiglietti.  
 
Aktivitetsplan for YKA i 2021: 

 Da samfunnet ble nedstengt så å si hele Våren 2021, har vi hatt kontakt via epost og teams,  
det planlagte medlemsmøte for Våren 2021, ble avlyst for 2. gang.  

 

 Seksjonene har hatt 2 fellesmøter; YKA sammen med YST og YHS. Seksjonslederne har i 
tillegg hatt en del epost korrespondanse ifbm. planlagt medlemsmøte og arrangement.  
 

 Seksjonene hadde planlagt ett arrangement / medlemsmøte i april 2021 og høst 2021, men 
siden disse arr måtte avlyses pga av pandemi og Covid19. Har vi hatt en «happening» ifbm 
m/Påske og Påskegaver til medlemmer, yrkesseksjonene sammen pakket gaver og via 
tombola trakk vi lodd til 50 vinnere fra Fane2 listen.  

 

 Høsten 2021 kunne vi igjen arr. Foredrag i regi av Yrkesseksjonene og Mina Hadjii kunne 
endelig komme til Stavanger og ha foredraget om RøverRadioen; 30 medlemmer møtte på 
dette og alle var strålende fornøyd. Vi serverte kringle og kaffi i pausen.  

 

 Ingen i seksjonene har deltatt i Sykehuskonferanse eller andre seminar for 2021 også dette 
pga av nedstenging.  

 
 
Handlingsplan for YKA i 2022: 

 Håper på ett bedre år enn 2021 og at pandemien ikke gjør at vi igjen må avlyse arr.  

 Medlemsmøter for 2022; Våren eller Høsten tema og datoer ikke avklart enda.  

 Seksjonene er blitt enige om å fortsette med Felles Styremøter i 2022.  

 Seksjonens medlemmer har også 2022 mulighet til å delta i Sykehuskonferanse eller andre 
seminarer som kan være aktuelle. 

 
 
Styret i YKA for 2021 
Leder: Marit Larssen  
medlem: Edel Auglend  
medlem: Marina Famiglietti 
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Marit Larssen  
Leder Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon  
Fagforbundet avd. 211 
 


