Vennesla, 26.04.2022

Protokoll fra styremøte i Fagforbundet – kommunedirektører og andre
toppledere
Det ble avholdt digitalt styremøte 20.april.
Tilstede: Svein Skisland, Magne Fjell, Torill Tjeldnes, Gro Monsen, Ørjan Higraff, Jan Terje
Nedrejord og Marius Jermstad
Forfall: Åse Elin Hole, Rune Stokke, Johannes Sørhaug, Ragnhild Velsvik Berge og Øystein
Ruud, Andrea Fivelstad

Saksliste:
Sak
Godkjenning av protokoll fra styremøte 17.mars 2022
13/22 Ingen merknader
Sak
Medlemsstatus/Medlemssaker/Nytt fra regionene/Presentasjon av nytt styre
14/22
Andre
Totalt
Nye
Måned
Yrkesaktive Pensjonister forhold
medlemmer innmeldinger Utmeldinger
05.04.2022 287

261

4

552

3

3

Sak
Informasjonsskriv til medlemmer om ulike typer arbeidskontrakter
15/22 Styret påpeker at det viktigste er å gjøre medlemmer kjent med tilbudet.
Styret gjør noen språklige endringer i tekst for å tydeliggjøre målgruppen.
Vedtak: Administrasjonen foretar de endringer som kom frem i møtet og informasjon om tilbudet
inkluderes i neste nyhetsbrev.
Sak
Analyse Trigger
16/22 Styret diskuterer analysen utført av Trigger og gjør vurderinger av hvorvidt man ønsker å fortsette
samarbeidet på det nåværende tidspunkt.
Vedtak: Styret ønsker ikke å gå videre med Trigger, men heller arbeide videre med anbefalingene
internt. Saken tas opp igjen på neste styremøte.
Sak
Foreningstur Berlin
17/22 Styret diskuterer praktiske løsninger for tur og program.
Etter innspill fra Fagforbundets ledelse diskuterte man også hvorvidt man skulle gjennomføre en
utenlandstur med bakgrunn i Fagforbundets retningslinjer. Styret kom frem til at man etter to år med
lite aktivitet ønsker å prioritere en slik tur, men understreker at ny vurdering tas om to år nå eventuell
ny tur skal planlegges.
Vedtak: Foreningstur til Berlin gjennomføres. Deltakerlisten nedskaleres og omfattes kun av
nåværende styremedlemmer/varamedlemmer og foreningskontakter. Styret skal sørge for et godt
faglig program for foreningsturen.

Sak
Opplæring foreningskontakter
18/22 Innhold for opplæring
• Retningslinjer for oppfølging av medlemshenvendelser
• Verving
• Forhandling
Samlingen i Berlin vil også inneholde opplæring av foreningskontakter.
Vedtak: Styret ber administrasjonen om å gjennomføre en kort samling digitalt for
foreningskontaktene. Styreleder deltar på samlingen.
Sak
Nyhetsbrev
19/22 Grunnet kort tid siden forrige nyhetsbrev ble det bestemt at neste nyhetsbrev sendes ut etter
styremøtet i juni.

Sak
Eventuelt
20/22
• Valg av nestleder
Vedtak: Torill Tjeldnes velges til ny nestleder
• Møtedatoer - Ørjan Higraff ønsker å flytte juni-møtet men ingen andre datoer var aktuelle for
øvrige medlemmer i styret.
Vedtak: Opprinnelig møteplan opprettholdes

Med vennlig hilsen
Svein Skisland
Styreleder

