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Sak 1/22 Valg av møteleder, 2 referenter og 2 protokollunderskrivere  

Møteleder:  

Referenter:  

Protokollunderskrivere:  

 

 

 

Sak 2/22 Forslag til forretningsorden  

1. Taletid for presentasjon av sak beregnes ikke. Presentasjonene må konkretiseres mest 

mulig.  

2. Maksimal taletid ved innlegg er 3 minutter. Det gis tegn når det er ½ minutt igjen.  

3. Med godkjenning fra et flertall av de stemmeberettigede kan ordstyrer om nødvendig 

ytterligere redusere taletiden.  

4. Forslag til vedtak må leveres skriftlig og undertegnes før ordstyrer erklærer debatten 

avsluttet. Ordstyrer kan fremme forslag om strek når en sak synes tilstrekkelig belyst. 

”Strek” betyr at det settes sluttstrek på talerlisten, og flere kan ikke inntegnes på 

talerlisten. Et forslag om strek skal straks settes under votering.  

5. Når strek er satt, refereres de fremsatte forslag til vedtak og talelisten.  

6. Alle avstemninger, unntatt valg skjer ved håndsopprekning, med mindre årsmøtet 

fatter annen beslutning.  

7. Den som ønsker replikk til en taler, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt 

innlegg.  

8. Det er anledning til to replikker vedrørende siste innlegg. Replikker skal være maks 1 

minutt.  

9. Det gis anledning til svar-replikk. Svar-replikk inntil 1 minutt.  

10. Protokolltilførsler til årsrapporter og vedtak må leveres skriftlig før møtet heves.  

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet 2022 godkjenner foreslåtte kandidater  
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11. Dørene holdes åpne til avstemningen begynner. Når avstemningen starter, lukkes 

dørene. Under møtets gang sitter en person fra tellekorpset og registrerer ankomne. 

Denne personen skal til enhver tid vite hvor mange stemmeberettigede det er i lokalet.  

12. Endringer i forretningsorden må ha 2/3 flertall.  

 

 

Sak 3/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

TID: 09. mars 2022 kl 17.00 

SAKSLISTE  

Sak 01/22 
Valg av møteleder og referent og to personer til å underskrive 
protokollen 

Sakens dokumenter: 

Muntlig  

Møteleder, referent og rotokollunderskrivere. 

Forslag til vedtak Årsmøte 2022 godkjenner foreslåtte kandidater 

Sak 02/22 Forslag til forretningsorden 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkallingen til møtet. 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2022 godkjenner forslag til forretningsorden 

Sak 03/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkallingen til møtet. 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2022 godkjenner innkalling og saksliste 

Sak 04/22 Årsberetning fra styret 2021 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkallingen til møte. 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2022 tar årsberetningen for 2021 til orientering 

Sak 05/22 Regnskap for Region Osloområdet 2021 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkallingen til møte 

Forslag til vedtak: 
Årsmøte 2022 godkjenner regnskapet for 2021 for oversending til 
kontrollutvalget for endelig godkjenning 

Sak 06/22 Handlingsplan for Region Osloområdet i 2022 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkallingen til møte 

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner handlingsplanen for 2022 

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet 2022 godkjenner forslag til forretningsorden  
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Sak 07/22 Budsjett for Region Osloområdet 2022 

Sakens dokumenter Skriftlig. Sendt ut med innkalling til møte 

Forslag til vedtak: Årsmøte godkjenner budsjett for Region Osloområdet i 2022 

 

 

 

Sak 4/22 Årsberetning fra styret 2021 

Året 2021 har dessverre vært et år, hvor styrets arbeid i stor grad fortsatt har blitt preget av 

pandemisituasjonen. Gjennom året er det blitt gjennomført 1 ordinært fysisk styremøte, 6 

digitale heldagsmøter, en todagers styresamling på Støtvig Hotell, samt 10 digitale 

kveldsmøter. Regionens landsmøtedelegasjon har gjennomført et heldagsmøte samt et 

kveldsmøte i forkant av Landsmøtet 2021. 

Året 2021 startet med en forferdelig tragedie med jordskredet i Gjerdrum. Regionen hadde 

flere medlemmer som ble rammet. Regionleder hadde kontakt med flere av de rammede 

medlemmene for å vise vår støtte og sympati.  

På tross av pandemien har vi i 2021 avholdt flere digitale faglige møteplasser for regionens 

medlemmer. Før årsmøtet 2021 hadde vi et faglig innslag med Torgrim Tønne som snakket 

om Kloke valg, Det ble arrangert totalt tre fagkvelder gjennom året hvor temaene var FIRST 

(Focused Intensive Repetitive Step Training), Covid-19, og mannshelse. Vi fikk også 

arrangert to digitale TV/KP seminar ila året.  

 

Regionleder har avholdt flere digitale møter  med lokale TV og KP er.  

 

I forkant av LM 2021 trakk en av regionens delegater seg grunnet personlige årsaker. Første 

vara Lene Hubak Fleischer ble derfor tatt inn i delegasjonen. Medlemstallene økte også noe 

som gjorde at vi fikk en mer delegat, og andre varadelegat Camilla Sahlin Pettersen ble derfor 

også tatt inn i delegasjonen. Vi sto da i den situasjonen at vi kun hadde et varamedlem igjen. 

Det ble derfor foretatt et digitalt suppleringsvalg høsten 2021 hvor Elisabeth Harstad ble valgt 

inn som 2. varadelegat og Margret Unnur Akselsdottir ble valgt som 3. varadelegat.  

 

 

Styrets sammensetning:  

Karianne Bruun Haugen – Regionleder  

Camilla Sahlin Pettersen – Nestleder  

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet 2022 godkjenner innkalling og saksliste  
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Marit Fjøren – Ansvarlig for TV/KP aktiviteter  

Ragnhild Bech – Sekretær  

Pernille Bottolfsen – Kursansvarlig  

Patrick Jensen – Webside/Facebook  

Kristin Bakkeli – NUF medlem  

Aleksander Hestevold – styremedlem  

Trine Rokne Vågen – Varamedlem  

Valgkomité:  

Maria Andreassen 

Atle Aunaas 

Eirik Molshaug 

Landsmøtedelegasjon (fylke, ansatt/selvst./tariffområde):  

Tonje Forsmo (Viken, ansatt, Virke)  

Jens Fredrik Aas (Viken, ansatt, KS)  

Morten Hagenes (Oslo, m/DT, Oslo)  

Marit Fjøren (Oslo, u/DT)  

Marianne Tomter (Viken, m/DT, KS)  

May Iren Staune Holter (Viken, ansatt, KS)  

Karine Veim Baara (Viken, m/DT, KS)  

Lene C. Ziener (Viken, m/DT, KS)  

Patrick Jensen (Oslo, m/DT, Oslo)  

Lene Hubak Fleischer (Viken, m/DT, KS)  

Camilla Sahlin Pettersen (Viken, m/DT, KS)  

1. Varamedlem: Eelco Hüttner (Viken, m/DT, KS)  

2. Varamedlem: Elisabeth Harstad (Sarpsborg kommune, ansatt) 
3. Varamedlem: Margret Unnur Akselsdottir (Oslo kommune, ansatt) 
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Styret i regionen takker medlemmene, de andre regionene, fag- og interessegrupper og NFF 

sentralt for et godt samarbeid i 2021.  

 

Sak 5/22 Regnskap 2021  

Vi tar forbehold om endringer i regnskapet frem mot årsmøte. Regnskap og kommentarer og 

forklaringer ligger ved i egne dokumenter.  

 

 

 

 

Sak 6/22 Handlingsplan 2022  

  

Hovedmål 2020-2022  
  

1. Medlemskap i NFF skal være det naturlige valget for alle fysioterapeuter og 
fysioterapistudenter  

Mål  Tiltak  

Rekruttere studenter ved Oslo Met   Verving av 1. års studenter høst 2022 

Jobbsøkerkurs for 3. års studenter våren 2022 

Rekruttere studenter ved Bjørknes   Verving av 1.års studenter høst 2022 

Beholde turnusmedlemmer  Delta på turnusseminar våren 2022 

Arrangere faglige møteplasser   Fagmøter i regionen  
• Fagdag OsloMet 9/2 
• Fagkveld i samarbeid med NUF 
• NUBU kurs  20. Mai OsloMet 
• Fagdag/kveld kvinnehelse høst 
2022 
• Medlemsmøter før LM 2022, høst  

Gi god medlemsservice  God service og kort responstid ved kontakt  
  

Forslag til vedtak:  

Årsmøte 2022 godkjenner regnskapet for 2021 for oversending til kontrollutvalget for 

endelig godkjenning.  

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet 2022 tar årsberetningen for 2021 til orientering  
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2. NFF skal bidra til utvikling av god fysisk og psykisk helse og gode helsetjenester 
i samfunnet  

Mål  Tiltak  

Fysioterapi og fysioterapeuters kompetanse er 
synlig  

Regionen er aktiv på sosiale medier som Twitter 
og Facebook 
Kontakt med og påvirkning av beslutningstakere  
Leserinnlegg i lokale og regionale aviser  
Regionleder deltar på Arendalsuka  
Delta på relevante konferanser og kongresser   

Faglige møteplasser    Fagdag og fagkvelder 

  

3. NFF skal være pådriver for kvalitet og etikk i fysioterapeutenes fagutøvelse  
Mål  Tiltak  

Arrangere faglige møteplasser  Fagmøter i regionen  

God ledelse av fysioterapitjenesten  Delta på lederkonferanser   
Bistå ledere ved behov   

  

4. NFF skal bidra til å utvikle fysioterapeuters fagkompetanse  
Mål  Tiltak  

Faglig kompetente fysioterapeuter  Fagmøter i regionen  
Styrke samarbeidet med faggruppene, gjerne i 
form av felles fagkvelder/-dager  

God ledelse av fysioterapitjenesten  Delta på lederkonferanser   
Bistå ledere ved behov   

Administrativt kompetente fysioterapeuter  Oppfordre til / minne om ulike kurs for selvstendig 
næringsdrivende i regi av NFF  

• Lover og forskrifter  
• Oppstart av fysioterapivirksomhet  

  

5. NFF skal være en organisasjon med kompetanse og kapasitet til å ivareta NFFs 
medlemmer og fremme NFFs politikk  

Mål  Tiltak  

Få tillitsvalgte i alle bydeler og kommuner  Lage og følge opp strategiplan for dette  

Styrke lokale tillitsvalgt/kontaktperson- apparatet  Regional Tariffkonferanse Jan 22 
Nettverksgrupper  

• Oslo kommune  
• KS-området  
• Helse Sør-Øst (Spekter) sammen 
med region Sør-Øst  
• Spekter lokalt i regionen  

Storsamling for tillitsvalgte og kontaktpersoner 
høsten 2022. 
Opplæring av kontaktpersoner   
Nettverksgruppe for kontaktpersoner  
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Styrke og legge til rette for samarbeid mellom 
tillitsvalgte og kontaktpersoner, og mellom 
kommuner og helseforetak  

Storsamling for tillitsvalgte og kontaktpersoner 
høsten 2022 

Velfungerende delegasjon  Delegasjonsmøter  
Informasjon til delegater   
Samarbeid med delegatene og regionstyret om 
evaluering av organisasjonsmodellen i NFF 
I 2022 er det hovedlandsmøte. Hvis medlemmer 
ønsker å fremme saker på HLM vil det være 
muligheter for det. Disse må isåfall sendes inn til 
styret før juni 2022. Det vil komme mer info på 
mail ang dette ut over våren.   

  
6. Ansatte fysioterapeuter skal ha trygge tilsettingsforhold og gode lønns- og 
arbeidsforhold  

Mål  Tiltak  

Trygge arbeidsforhold  Styrke tillitsvalgt-apparatet  
Bistå tillitsvalgt ved behov  
Bistå medlemmer ved behov  
Politisk påvirkning  

  

7. Fysioterapeuter med driftsavtale skal ha gode og forutsigbare rammer for 
utøvelsen av tjenesten  

Mål  Tiltak  

Beholde alle driftstilskudd  
  
Flere 100 % driftstilskudd  

Styrke kontaktperson- apparatet  
Opplæring av kontaktpersoner   
Politisk opplæring og påvirkning  

  

8. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter uten driftsavtale skal tilbys høyt 
kvalifisert bistand for å utøve sin virksomhet  

Mål  Tiltak  

Være en god støttespiller og samarbeidspartner  Være tilgjengelig og bistå ved behov  
Løfte aktuelle saker og problemstillinger, internt i 
organisasjonen og gjennom politisk 
påvirkningsarbeid   
  

Informasjon og oppdatering for selvstendige 
næringsdrivende   

Vise til ulike kurs om selvstendig næringsdrift  

  
 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet 2022 godkjenner handlingsplan for 2022 
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Sak 7/22 Budsjett 2022  

Budsjettet og kommentarer og forklaringer ligger ved i egne dokumenter.  

 

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet 2022 godkjenner budsjettet for 2022  


