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Referat   STYREMØTE NFF REGION SØR-ØST  

25.januar 

Tid:  Kl. 19.00-21.00  

Sted: Teams møte 

 

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakens dokumenter: Sendt ut på epost  

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes 

  

Sak 2/22 Valg høsten 2022, regionleder og regionstyre 

Sakens dokumenter: Sendt ut spørreskjema fra valgkomiteen 

Vedtak: Muntlige innspill tas til orientering. Viktig at alle svarer innen 

fristen, og kommer med innspill på nye kandidater. 

  

Sak 3/22 Suppleringsvalg vararepresentant til landsmøte 

delegasjonen 

Sakens dokumenter: Muntlig 

Vedtak: Muntlige innspill tas til orientering, dette er informert om til 

valgkomiteen. Behov for 2 varadelegater. 

  

Sak 4/22 Orientering fra Regionleder 

Sakens dokumenter Muntlig 

Regionledere jobber med å lage kurs sammen med 

sekretariatet. 

Regionleder vært på teams møte ang interkommunale 

fysiostillinger. 

Ansatt ny seksjonsleder i NFF, advokat Morten. 

Infomøte for ledere i spesialisthelsetjenesten og 

kommunehelsetjenesten, godt mottatt. Slides og referat fra 

dette er sendt styret. 

Møtevirksomhet ifht valgkomiteer og opplæring av regionale 

valgkomiteer. 

Arbeidsbeskrivelse Regionleder og årshjul jobbes med. 

Forslag til vedtak: Muntlige innspill tas til orientering 

  

Sak 5/22 Orientering fra styremedlemmer 

Sakens dokumenter:  

Forslag til vedtak: Muntlige innspill tas til orientering 

  

Sak 6/22 Forbundsstyresaker 

Sakens dokumenter: Sendt ut på epost. 

Mange store saker, disse blir prosessert videre og vil dukke opp 

senere i styremøter. 

Vedtak: Innspill tas med til FS 
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Sak 7/22 Foreløpig regnskap 2021 og innspill til budsjett 2022 

Sakens dokumenter Foreløpig regnskap sendt ut. 

Brukt veldig lite på styremøter og faglige 

samlinger/temamøter. Brukt penger på delegatmøte, slike 

møter er planlagt for 2022 også. 

Det er satt av noe penger til valgkomiteens arbeid. 

Mulig ny samling med Lars Haugvad, forhåpentligvis fysisk. 

Planlegging av medlemsmøter før Hovedlandsmøtet for å 

diskutere saker. 

 

Vedtak: Innspill tas inn i budsjett 2022 

  

Sak 8/22 Årsmøte  

Sakens dokumenter Drøfting av saker. 

Praktisk info om dette. 

Morten deltar på opplæring i MyMeet. 

Digitalt oppmøte 1,5 time før møtet. 

Styremøte 15.feb for å drøfte evt. innkomne saker. 

 

Vedtak:  

  

Sak 9/22 Eventuelt 

Rollebeskrivelse Regionleder 

Årshjul for regionen 

 


