Protokoll fra styremøte i Fagforbundet avd. 211
Dato: 12. februar 2020 på rom D 311 ved psyk. klinikk
Møteleder: Richard Haga
Referent: Amina Røsvik
Tilstede: Richard Haga, Marit Larssen, Egil Olsen, Hege E. Roda, Margit G. Vistnes, Amina
B. Røsvik, Arild Rasmussen, Oddgeir Østrem, Theres Tollefsen
Meldt frafall: Anngunn Vea-Klungtvedt
Saksliste:
Godkjenning av protokoll fra forrige møte:
Vedtak: Godkjent
Sak 08/2020
Espen Strand (fra abv) presenterer forslag til gaver.
HTV vurderer hva som trengs til neste styremøte. Styret vurderer gaver til plasstillitsvalgte til
neste styremøte.
Vedtak: Jobbes videre med i neste styremøte.
Sak 09/2020
Info fra leder, nestleder, HTV, seksjonene, opplæring, kasserer, ungdom, pensjonist.
- Seksjonene har medlemsmøte 15.april.
- Pensjonistene har medlemsmøte 19.mars.
- Flere tunge, pågående personalsaker. HTV foreslår å ha kommende styremøter på «loftet» i
«gamle porten» Dette utprøves.
- Plasstillitsvalgtssamling finner sted i Flekkefjord 1-3. september.
- Leder ber, på vegne av opplæringsansvarlig, styret om å ta stilling til dato for det årlige
styreseminaret, da hun ønsker å begynne prosessen med billettbestilling. Avreisedato ble satt
til 15. september, med retur 18. september d.å.
- Nestleder fremla forslag om eksponering av Fagforbundet avd. 211 i sosiale medier
(fortrinnsvis Facebook ogInstagram,) og at opplæringsansvarlig har blitt forespurt, og takket
ja til å bidra med dette. Denne saken jobbes videre med i neste styremøte.
- Leder har takket ja til invitasjon fra pensjonistutvalget, om å delta på møtet 19. mars, og ser
frem til dette.
Vedtak: Tas til orientering
Sak 10/2020

Gjennomgang av praktiske oppgaver.
Ungdomstillitsvalgt Amina Røsvik skriver protokoll, samt overtar som webansvarlig.
Vedtak: Tas til orientering
Sak 11/2020 Verving
Nestleder presenterer forslag til informasjonsmateriell, som er tenkt sendt ut til, eller overrakt
plasstillitsvalgte personlig ved samling. Gjennomgås først for rettskriving/redigering.
Vedtak: Som innstillingen
Sak 12/2020 Møteplan 2020
Styremøter settes opp til fortrinnsvis den annen onsdag i måneden, i første omgang, frem til
og med Juni, og møteplan blir som følger:
11/03: 18:30 Sted: «Loftet» i «gamle porten»
15/04: 19:00 Sted: «Loftet» i «gamle porten»
13/05: 19:00 Sted: «Loftet» i «gamle porten»
10/06: 18:30 Sted: «Loftet» i «gamle porten»
Merk klokkeslett og møtested.

Amina Røsvik
Referent

