MØTEPROTOKOLL
Utvalg:
Møtested:
Møtedato

Regionsstyret Trøndelag
Teams
07.01.2021 Tid: Kl. 16:30 - 17:30

Til stede:
Arnt Sigurd Kjøglum
Tarjei Leistad
Marie Jonsson
Grete Mosand
Janne Kristin Bjørnerås
Tina Paulsen Stenkløv
Janne Kristin Wik
Linn Kristin Flatunet
Hveding Roy
Ole Roger Berg
Nina Olsen
Hege Rovik
Ørjan Høvik
Marthe Selliaas
Rene Hedmark-Holm
Bjørg Storheil
Øyvind Wiger-Haraldsvik
Roar Øverås
Alise Sørensen
Rune Hyldmo
Forfall:
Leif-Ketil Lorentzen
Hanne Nordby

Varamedlem:

SAKLISTE
Saksnr.
01/21
02/21
03/21
04/21

Arkivsaksnr.
21/191
21/191
21/189
21/191

Tittel
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Utsettelse av regionmøte 2021
Godkjenning av protokoll

01/21 Godkjenning av innkalling
Sammendrag:
Innkalling sendt 5. januar 2021.

Forslag til vedtak:
07.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling:
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum
Regionsstyret Trøndelag - 01/21 Vedtak:
Vedtak:
Innkallingen godkjent.

02/21 Godkjenning av saksliste
Sammendrag:
Saksliste sendt 7. januar 2021.

Forslag til vedtak:
07.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling:
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum
Regionsstyret Trøndelag - 02/21 Vedtak:
Sakslisten godkjent.
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03/21 Utsettelse av regionmøte 2021
Sammendrag:
I Fagforbundet Trøndelag sine planer for 2021 er Regionmøtet 2021 satt opp i slutten av
mars. Det er planlagt til 24.-25. mars og det kan, slik situasjonen nå er for både Trøndelag
og hele landet, by på utfordringer å få gjennomført dette som et fysisk møte. Grunnen til
at dette kommer som sak nå, og at vi har et ekstraordinært regionstyremøte er at fristen
for avbestilling av hotellet er fredag 8. januar. Hensynet til hotellbestilling og avbestilling
vil nok påvirke de andre mulighetene vi har til gjennomføring også.
I landsstyremøtet 16. – 17. desember ble det vedtatt at regionene nå kan søke
forbundsstyret om å få utsatt regionmøtene til et senere tidspunkt. Dette ble gjort som
følge av den situasjonen vi nå er inne i, nærmest som et koronatiltak, for å hindre at
Fagforbundet bidrar til spredning av Covid-19-viruset.
Smittetrykket er stort i hele landet, også i Trøndelag. Til tross for at færre tester seg nå, så
øker antallet registrerte smittede. Det kan bety at vi i tillegg til de registrerte har store
mørketall. Så sent som onsdag denne uken ble innføring av portforbud diskutert.
Vaksineringen går pr i dag veldig sakte og begrenses også fremover i tid av antallet
mottatte vaksiner til landet. Prognoser viser at vi i løpet av mars skal ha vaksinert alle i
risikogrupper og helsepersonell. Statistikk viser imidlertid at man frem til 1. oktober skal
ha vaksinert 60% av befolkningen.
Regionmøtet 2021 bør likevel avholdes og det finnes flere muligheter til gjennomføringer.
Regionkonferansene for yrkesseksjonene, ungdom og pensjonist påvirkes av den løsningen
som velges for regionmøtet.
Å planlegge et fysisk møte med opp mot 175 deltagere allerede i mars er nok ganske så
urealistisk. Selv om vi har fått en del vaksiner til landet og Trøndelag så er nok situasjonen
nokså uforutsigbar en god stund fremover. I tillegg ligger altså fristen til hotellet der, og
for å unngå å måtte betale for møterom og overnattinger vi ikke bruker så anbefaler vi å
utsette regionmøtet til et senere tidspunkt.
Det er mulig å gjennomføre regionmøtet 2021 som et digitalt møte. Det har imidlertid
vært sterke signaler i regionstyret tidligere på at man bør få gjennomført de store møtene
fysisk. Et alternativ da er å bruke særvedtektene, da reduseres antallet deltagere kraftig.
En utsettelse av regionmøtet vil ha betydning for både regionstyret og de frikjøpte.
Vervene prolongeres frem til regionmøtet kan gjennomføres.

Forslag til vedtak:
Regionmøtet og regionkonferansene utsettes til høsten 2021.
AU får fullmakt til å finne dato.
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07.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling
Ordet: Arnt Sigurd Kjøgum, Tarjei Leistad, Ole Roger Berg, Tina Stenkløv, Bjørg Storheil,
Marie Jonsson, Alise S Sørensen, Janne Wik, Grete Mosand, Øyvind Wiger-Haraldsvik,
Ørjan Høvik, Roar Øverås, Rune Hyldmo
Forslag fra Tarjei Leistad:
Regionmøte og regionkonferansen utsettes og avholdes innen midten av juni 2021. Andre
setning som i forslag til vedtak.
Forslag fra Tina Stenkløv:
Valgene taes digitalt i mars. Resten av regionmøtet utsettesogavholdes innen midten av
juni 2021.
19 stemmeberettige tilstede.
Avstemmingsresultat:
Forslag til vedtak falt mot 11 stemmer.
Forslag fra Tina Stenkløv falt mot 12 stemmer.
Regionsstyret Trøndelag - 04/21 Vedtak:
Regionmøte og regionkonferansen utsettes og avholdes innen midten av juni 2021.
AU får fullmakt til å finne dato.

03/21 Godkjenning av protokoll
Sammendrag:
Protokollen opplest.
Forslag til vedtak:
07.01.2021 Regionsstyret Trøndelag
Behandling:
Ordet: Arnt Sigurd Kjøglum, Else Pettersen
Regionsstyret Trøndelag - 03/21 Vedtak:
Protokoll fra regionstyremøtet 7. januar 2021 godkjent.
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