PROTOKOLL STYREMØTE - AVD. 211
Tid:
Sted:
Til stede:
Forfall:
Ikke møtt:
Møteleder:
Ordstyrer:
Protokoll:

Onsdag 23. februar – 2022
Kl. 18:30-20:30
Rom: F-311, 3. etg. F-bygget, klinikk psykiskhelsevern.
Richard K. Haga, Marit Larssen, Aud Mydland, Anne Keth Nilsson, Margit
Glad Vistnes, Theres A. Tollefsen, Arild Rasmussen, Oddgeir Østrem.
Anngun Vea-Klungtvedt og Stefan Miletic.

Richard K. Haga
Aud Mydland
Marit Larssen

Saksliste:

22/22
23/22
24/22
25/22
26/22
27/22
28/22
29/22
30/22
31/22
32/22

Innkalling – Godkjenning.
Ny leder og evt. frikjøp (meldes inn som sak fra styret til behandling på Årsmøte)
Sommertur / Båttur (videreføring av saksnummer 15/22) – gjennomgang tilbud
og styrevedtak.
Årsmøte 2022 – gjennomgang og tildeling arbeidsoppgaver
Valgmøte HTV 2022 – gjennomgang og tildeling arbeidsoppgaver
Medlemmer inn/ut.
Plasstillitsvalgte – Oppdatering.
Internett, intranett, sosiale medier – Oppdateringer.
Verving.
«Runden rundt bordet»
Eventuelt.

22/22

Innkalling – Godkjenning.
Vedtak: Godkjent

23/22

Ny leder og evt. frikjøp (meldes inn som sak fra styret til behandling på Årsmøte)
Vedrørende sak for ny leder i avd. 211 og spørsmål om frikjøp.
Vedtak:
Styret har diskutert muligheten for frikjøp av ny leder. Det ble enstemmig
vedtatt at dette ikke er aktuelt dette Årsmøte i 2022, men må først tas opp som
egen sak ved neste budsjettmøte, deretter meldes inn som sak til Årsmøte i
2023.

24/22

Sommertur / Båttur (videreføring av saksnummer 15/22) – gjennomgang tilbud
og styrevedtak.
Det som må sjekkes før godkjent tur; Tilbud fra Rødne er spørsmål om minimum
/maks antall deltakere, avtale ved evt. avbestilling.
Sjekke annet båt-selskap, ble ikke aktuelt.
Vedtak:
Anngun og Arild ser gjennom avtalen med Rødne og dersom alt er ok ihht
avbestillinger og budsjett, godkjennes tilbudet og de orienterer styret.

25/22

Årsmøte 2022 – gjennomgang og tildeling arbeidsoppgaver
Dato: 16. mars kl 18.30 i kantinen på psyk.
 Leder: Richard
 Protokollfører: Marit
 Utdeling av Valgkort v/ Aud og Margit (tellekorps)
 Underskrift for protokoll er Aud og Arild.
 Bestilling av kantinen, avtalt v/Marit
 Lån av bestikk i kantinen, avtalt v/Marit
 Matbestilling v/ Anngun (smørbrød)
 5 blomster til merkeutdelingen v/ Aud
 Innkjøp av engangstallerkener og glass v/ Aud
 Gavekort til de som går ut av styret v/Richard
Alle i styret stiller kl 17.00
Vedtak:
Til orientering

26/22

Valgmøte HTV 2022 – gjennomgang og tildeling arbeidsoppgaver
Dato: 16. mars kl 18.00 i kantinen på psyk.
 Leder: Richard
 Protokollfører: Marit
 Utdeling av Valgkort v/ Aud og Margit (tellekorps)
 Underskrift for protokoll er Aud og Arild.
Vedtak:
Valg av ny HTV og ny kandidat er forespurt.
Godkjent.

27/22

Medlemmer inn/ut.
Vedtak:
til orientering.

28/22

Plasstillitsvalgte – Oppdatering.
Vedtak:
Oppdatert. Listene må endres til å ligge ute på internettsidene v/ leder.
Til orientering.

29/22

Internett, intranett, sosiale medier – Oppdateringer.
PTV-listen må komme på forsiden, ordnes v/leder ( sak28/22)
Vedtak:
til orientering.

30/22

Verving.
Vedtak:
Til orientering.

31/22

«Runden rundt bordet»
Leder: Fylkets regionen ber oss ha en gjennomgang av Fane2 listene. Har sendt
ut invitasjonen til merkeutdelingen / Årsmøte. Problemer med tilgang i Fane2,
tas skriftlig videre.
HTV: PTV – samlingen i Flekkefjord, satt til 18. – 20. oktober – 2022. Avtalen
ifbm korona og arbeidstid er utvidet til 15.03.22. Det må bestilles inn nye
effekter med fagforbund logo, til å ha for utdeling.
Yrkesseksjonene: nytt fellesmøte den 24.03. og planlegging av arr. til Påske.
Pensjonistene: planlagt møte på Solborg.
Kasserer: ikke noe å melde.
Verving: ønsker å ha en verve-konkurranse.
Vedtak:
Til orientering.

32/22

Eventuelt.
Leder: tar kontakt med Valgkomiteen og ny forspurt leder for mer info.
Ny nestleder: er forespurt.

