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Referat   STYREMØTE NFF REGION SØR-ØST  

Onsdag 22.juni 
Tid:  Kl. 09.00- 15.30  
Sted: Hotell Tollboden, Drammen 
Til stede: Sissel, Anette, Morten, Elin, Heidi og Sølvi 
Referent: Sølvi 
Forfall: Silje, Håkon 
Sak 35/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sakens dokumenter: Sendt ut på epost  
Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 
  
Sak1 36//22 Orientering fra Regionleder 
Sakens dokumenter: Muntlig orientering fra Sissel om siste måneders aktiviteter i 

regionen. Gode kurs i juni i Drammen og Kristiansand. Sissel 
har også reist rundt i regionen og møtt medlemmer. 

Forslag til vedtak Muntlige innspill tas til orientering 

  
Sak 37/22 Orientering fra styremedlemmer 
Sakens dokumenter: Muntlig orientering fra alle styremedlemmer. Mye som 

beveger seg på arbeidsplasser med forhandlinger, arbeid som 
tillitsvalgt i personalsaker og budsjettforhandlinger. 

Forslag til vedtak Muntlige innspill tas til orientering 
  
Sak 39/22 Aktivitetsplanlegging høst 2022 
Sakens dokumenter: Innspill fra Elin om lunsjmøter for HTV, KP ol. Møter med 

medlemmer før landsmøte, webinarer,  
Innspill 

- Digitale lunchmøter politiske? 
- 14. oktober – Hamar medlemsmøte – og innspill på 

Landsmøtesaker med muligheter for deltagelse på 
teams 

- Larvik medlemsmøte og faglig innhold –  
- Kysthospitalet 
- Rehabiliteringsnettverket 
- Smerte med Ørjan – høst 2022 
- Ortopedi – spørre i faggruppa, sykehuset i Telemark og 

Gjøvik – våren 2023 
- forsterket rehabilitering aker 
- Oktober – kvinnehelse? 
- November – prostata? 

 
Forslag til vedtak Innspill lages til en aktivitetsplan for høsten 2022. Alle 

styremedlemmene tenker over mulige kandidater til å holde 
faglige kurs. 
Se eget dokument om møteplan for Sør-Øst. 

  
Sak 38/22 Saker fra forbundsstyremøte 



2 
 

Sakens dokumenter - Muntlig gjennomgang av sakene fra FS 16-17 juni, 
som er blitt sendt på e-post i forkant. 

- Skiftelig innspill på opptrappingsplan psykisk helse. 
- Mange av sakene kommer igjen til høsten, og vil også 

bli tatt opp på Landsmøte. 
 

Forslag til vedtak Tas med til senere møte i FS 
  
Sak 40/22 Eventuelt 

 Ingen saker  
  

 


