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Referat   STYREMØTE NFF REGION SØR-ØST  

Onsdag 26. oktober 
 

Tid:  Kl. 19.00 – 21.00 
Deltakere på Teams: Morten, Silje, Sissel og Heidi (ref). 
Drøftet med Sølvi og Håkon dagen før  
Sak 48/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakens dokumenter: Sendt ut på epost  
Referat: Innkalling og saksliste godkjent 
  
Sak 49/22 Orientering fra Regionleder 
Sakens dokumenter: Muntlig 
Referat: Sissel refererte kort fra budsjettsaken. Hun har i tillegg vært i 

kontakt med flere tillitsvalgte i ulike kommuner angående 
deres budsjetter som legges nå. Hun regner med flere 
henvendelser fremover. 

  
Sak 50/22 Orientering fra styremedlemmer 
Sakens dokumenter: Muntlig 
Referat: . 
  
Sak 51/22 Saker til forbundsstyremøte 27.okt 
Sakens dokumenter: Sendt pr e-post til alle i styret 
Referat: Trolig blir budsjettsaken den største på møtet i morgen 27. 

sept. 
  
Sak 52/22 Videre aktivitetsplanlegging 
Sakens dokumenter: Se innspill ref. fra juni og sept. 
Referat: Ifølge handlingsplanen skulle kvinnehelse være tema i oktober. 

Sissel har vært i kontakt med aktuelle forelesere, men pga 
travelhet ble det vanskelig å få gjennomført noe. Sissel har i 
stedet fått tak i Linda Sørby, spesialist i kvinnehelse, som kan 
kjøre et Webinar i november med fokus på mannehelse, om 
prostatakreft og sen plager og aktuelle tiltak. Aktuell dato er 
21. november kl. 15-17. Sissel lager invitasjon og sender ut. 
 
Både Lars Haugvad, Bjørke og Erås (med Per Brodal) er 
interessert i å holde flere fagdager for regionen. Blir knapt med 
tid i 2022, men holde fast i disse inn i 2023. 

  

Sak 53/22 Valg/evaluering 
Sakens dokumenter Muntlig referat 
Referat: Mail om suppleringsvalg sendt ut av Sissel i dag. Flere regioner 

må ha suppleringsvalg.. Elin B.har kontakt med valgkomiteene 
for evaluering. 
To nye medlemmer skal velges inn i region Sør-Øst. Kandidat 
fra sykehuset i Skien har sagt ja til å stille. Trenger en kandidat 
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til, gjerne en mann. Fint om vi forespør aktuelle kandidater og 
sender til valgkomiteen. 

Sak 54/22 
 
Referat: 

Styremøte med avslutning 
 
13.desember  

  

Sak 55/22 Årsmøte 2023, forberedelser med Valgkomiteen mht valg 
på valgkomité og delegater 

Referat: Sende over innspill til valgkomité 

Sak 56/22 Landsmøtesaker 

Referat: Innspill tas med til våre delegater 
 
 

Sak 57/22 Eventuelt 
Medlemsverving viktig for å øke inntekter. Trolig potensiale 
blant yngre, selvstendig næringsdrivende og i sykehusene. 
 
Sissel har ferie 10.- 18.  november. Behov for at noen legger ut 
litt aktuelle saker på Facebook-sida til regionen? 

      

      Møtet hevet ca. kl. 20.20. 


