
  Medlem av Unio 
Member of World Physiotherapy 

 
 

Sak 3/23 

Innkalling til årsmøte 2023 

NFF region Midt 
 

Til Medlemmer i regionen:  

Regionenes medlemmer har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- og stemmerett. Det kan 

ikke stemmes etter fullmakt. Medlemmene må være til stede på årsmøtet for å kunne avgi stemme.  

Observatører:  

Forbundsleder og den Forbundsstyret har utpekt, har rett til å møte på årsmøtet med tale og 

forslagsrett.  

Andre:  

Årsmøtet er åpent for forbundets medlemmer, men årsmøtet kan vedta at hele eller deler av møtet 

skal være lukket for andre enn regionenes medlemmer og personer angitt i avsnittet ovenfor.  

Møteplikt:  

Regionstyret skal være til stede på årsmøtet. 

 

Sted: Microsoft Teams 

Tid: Onsdag 08.mars 2023 kl. 18:00-20:30 

Praktisk informasjon:  

Foredrag fra CERG kl. 18:00-18:45  

«Siste forskningsnytt fra Cardiac Exercise Research Group» 

v/Anders Revdal 

Årsmøte starter 18:50 
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NFF region Midts årsmøte 2023 skal behandle og avgjøre følgende saker i henhold til NFFs vedtekter 

for regioner punkt 4.4.2: 

1. valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive protokollen  

2. godkjenning av innkalling og saksliste  

3. godkjenning av årsberetning for regionen for det foregående regnskapsår  

4. godkjenning av det fremlagte regnskap for regionen for oversendelse til NFF sentralt for revisjon 

og endelig godkjenning av Kontrollutvalget  

5. vedta budsjett for regionen for inneværende regnskapsår  

6. elektronisk valg av: a. delegater og varadelegater til landsmøtet b. valgkomité c. supplering 

styremedlemmer 

7. andre saker som etter vedtektene hører under årsmøtet.  

 

 

Velkommen til årsmøte 2023! 

Vennlig hilsen  

Regionstyret NFF region Midt 
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SAK 1/23 
Konstituering - Valg av møteleder, referenter og protkollunderskrivere 
 

Forslag til møteleder: Ann-Elin Myklebust 

Forslag til referent: Hanne Skulbru 

Forslag til protokollunderskrivere: 2 møtedeltakere, ikke fra styret 

 

Forslag til vedtak: 
  
Årsmøte i Region Midt 2023 godkjenner valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere. 
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SAK 2/23 
Forslag til forretningsorden for Årsmøtet i NFF region Midt 
 

I. Tale-, forslags- og stemmerett 

Medlemmer i regionen har tale-, forslags- og stemmerett i henhold til Vedtekter for regioner 

i NFF punkt 4.2. Regionenes medlemmer har rett til å møte på årsmøtet med tale-, forslags- 

og stemmerett. Det kan ikke stemmes etter fullmakt. Medlemmene må være til stede på 

årsmøtet for å kunne avgi stemme. Forbundsleder og den Forbundsstyret har utpekt, har rett 

til å møte på årsmøtet med tale- og forslagsrett. Årsmøtet er åpent for forbundets 

medlemmer, men årsmøtet kan vedta at hele eller deler av møtet skal være lukket for andre 

enn regionenes medlemmer og personer angitt i avsnittet ovenfor 

II.  Taletid m.m.o 

 Innledningene til sakene gjøres kortest mulig. Maksimal tid er 10 minutter  

 Annen tidsramme kan avtales med ordstyrer 

 Ordinær taletid er tre minutter. Ordstyrer gir tegn når det er ½ minutt igjen. Endret taletid kan 

foreslås av ordstyrere og vedtas av årsmøtedeltakerne 

 Det gis anledning til replikk. Det tillates tre replikker til hvert innlegg og kun en svarreplikk til de tre 

replikkene samlet  

 Hver deltaker gis anledning til to replikker til hvert innlegg. Replikk til replikk tillates ikke.  

 ”Til forretningsorden” kan meldes i den tekniske løsningen som er valgt for årsmøtet, men skal 

formidles muntlig til årsmøtet  

 Ordstyrer kan om nødvendig redusere eller tillate økt taletid 

 

III. Vedtak 

 Vedtaksforslag fremmes skriftlig i henhold til den tekniske løsningen som er valgt for årsmøtet 

 Forslag skal være fremmet før strek settes i den aktuelle sak. ”Strek” betyr at det ikke er mulig å sette seg 

på talerlisten eller fremme forslag til vedtak.   

 Alle innkomne forslag presenteres når strek er satt 

 

 Avstemmingsresultat skal bekjentgjøres for årsmøtet.  

Vedtak avgjøres som hovedregel med alminnelig flertall.   

Alminnelig flertall betyr flertall av de avgitte stemmer. 
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IV.  Annet 

Saker som ikke er meddelt årsmøtet etter reglene om innkalling til årsmøtet, kan behandles på møtet 

dersom det ved godkjenning av dagsorden vedtas med ¾ flertall og minst 2/3 av medlemmene er til 

stede. At saken ikke er angitt i innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det ordinære årsmøtet avgjør 

saker som nevnt i vedtektenes punkt xxx.  

 

Forslag til vedtak:  
 
Årsmøte 2023 godkjenner forslag til forretningsorden.  
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SAK 3/23 
Saksliste for årsmøte i NFF region Midt 
 

SAKSLISTE 

Sak 1/23 Konstituering – Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkalling til årsmøte 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2023 godkjenner foreslåtte kandidater 

Sak 2/23 Gjennomgang av forretningsorden 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkalling til årsmøte 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2023 godkjenner forslag til forretningsorden 

Sak 3/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakens dokumenter: Skriftlig. 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2023 godkjenner innkalling og saksliste  

Sak 4/23 Årsberetning 2022 

Sakens dokumenter:  Skriftlig. Sendt ut med innkalling til årsmøte 

Forslag til vedtak:  Årsmøte 2023 tar årsberetning for 2022 til orientering 

Sak 5/23 Regnskap 2022 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkalling til årsmøte 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2023 godkjenner regnskapet for 2022 for oversending til 

kontrollutvalget for endelig godkjenning 

Sak 6/23 Handlingsplan 2023 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkalling til årsmøte 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2023 godkjenner handlingsplanen for 2023 

Sak 7/23 Budsjett 2023 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Sendt ut med innkalling til årsmøte 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2023 godkjenner budsjett for NFF region Midt i 2023 

Sak 8/23 Valg 

Sakens dokumenter: Skriftlig. Ettersendes og legges ut på nettsider 

Forslag til vedtak: Årsmøte 2023 godkjenner resultatet av gjennomførte valg til regionale verv 

for perioden 2023-2025. 
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Forslag til vedtak:  
 
Årsmøte 2023 godkjenner innkalling og saksliste til årsmøtet for NFF region Midt  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Medlem av Unio 
Member of World Physiotherapy 

 
 

 
SAK 4/23 

Årsberetning 2022 
Årsberetning ligger som vedlegg til sak 4/23 

Styret i regionen takker medlemmene, de andre regionene, fag- og interessegrupper og NFF sentralt 

for et godt samarbeid i 2022. 

Forslag til vedtak:  
 
Årsmøte 2023 tar årsberetningen for 2022 til orientering 
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Vedlegg sak 4/23 

 

ÅRSBERETNING 

NFF region Midt 2022 
 

Norsk Fysioterapeutforbund region Midt representerer fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. 
Årsberetning for 2022 viser at det har vært en positiv medlemsutvikling siden opprettelsen i 2014. 

Siden 2014 har antallet medlemmer i NFF region Midt økt med hele 28,2 %. 
Siden 2021 har økningen vært på 9,9 %, noe som tilsvarer en økning på 149 medlemmer. 

Tallene viser at NFF region Midt har hatt en stadig økning i antallet medlemmer gjennom årene. 
Dette er et positivt tegn på at regionen gjør en god jobb og at medlemmene støtter og verdsetter 
regionens arbeid. 

Medlemsutvikling i Region Midt har vært som følger: 

Tidspunkt  Antall medlemmer 

01.07.2014 (da regionen ble opprettet) 1287 

01.12.2017 1344 

01.12.2018 1363 

31.12.2019 1405 

31.12.2020 1430 

06.11.2021 1501 

31.12.2022 1650 

 

Styrets sammensetning 2020-2022 
I september 2019 ble alle styremedlemmene og regionlederen i NFF region Midt valgt elektronisk, og 
de ble alle valgt for perioden 2020 til 2022. Sammensetningen av styret var som følger: 

Verv Navn Arbeidssted (tariffområde)  

Regionleder Ann-Elin Myklebust Ansatt Medi 3 as, Ålesund  

Nestleder Jorunn Louise Grong St.Olavs og NTNU (Spekter og stat) 

Sekretær Ria Rømo Steinkjer kommune (KS) 

Styremedlem Truels Lone Brisk  

Styremedlem Jan Frode Rønning Betania Malvik (Virke) 

Styremedlem  Heidi Bjørndal (NUF) St. Olavs (Spekter) 

Vara Solveig Sandstad Trondheim kommune (KS) 

 
I juni 2022 ble Jan Frode Rønning valgt som regionleder for perioden 1.juni 2022 til 31.desember 
2022 etter at Ann-Elin Myklebust avsluttet sitt verv. Samtidig ble vara Solveig Sandstad hentet inn i 
styret.  



  Medlem av Unio 
Member of World Physiotherapy 

 
 

I september 2022 ble det gjennomført valg av regionleder og regionstyre for perioden 2023-2025, og 
det nye styret vil være aktivt fra januar 2023. 

Styret i NFF region Midt hadde åtte styremøter i 2022, inkludert to fysiske møter, et i Ålesund og et i 
Trondheim. Regionstyret arrangerte også et felles møte med landsmøtedelegatene før 
hovedlandsmøtet i 2022. Årsmøtet ble gjennomført digitalt den 10.mars 2022 med 65 deltakere. 

Valgkomiteen sammensetning 2020 -2022  

Verv Navn   

Leder Kenneth Aasegg Representant fra Trøndelag Sør 

Medlem Inga Rørvik Haanæs Representant fra Trøndelag Nord 

Medlem Sigurd Eriksen Vatne Representant fra Møre og Romsdal  

 
I september 2022 ble det gjennomført elektronisk valg i NFF region Midt. Valgkomiteen hadde 
innstilt kandidater til valg av regionleder og regionstyre. Suppleringsvalg ble gjennomført ved et 
ekstraordinært årsmøte i november for å velge regionstyremedlemmer og NUF-representant 
(Nyutdannede fysioterapeuter). 

Landsmøtedelegater NFF region Midt 2020-2022 

Navn Arbeidssted 

Jorunn Louise Grong Fast ansatt sykehus og universitet  

Linda Moen Heia Avtalefysioterapeut  

Kjerstin Fet Vindenes Avtalefysioterapeut 

Espen Linaker Selvstendig næringsdrivende 

Anniken Kinge Fast ansatt kommune 

Vara:  

Øystein Bjørnes Avtalefysioterapeut 

Bodil Singstad Fast ansatt sykehus 

Marthe Sandsør  Avtalefysioterapeut 

Jan-Eivind Holsen Fast ansatt kommune 

 
NFF region Midt hadde 6 delegater til Hovedlandsmøtet 2022, da medlemstallet hadde passert 1500 
ved årsskifte 2021/2022. Hovedlandsmøtet ble arrangert fysisk over tre dager på Gardermoen 
29.november-1.desember 2022. Før landsmøtet ble det gjennomført forberedelsesmøter. For at 
landsmøtedelegatene skal være kjent med hva som skjer i regionen ble det gjennomført et 
fellesmøte med regionstyret.  

Under hovedlandsmøtet ble varamedlem Marthe Sandsør kalt inn som delegat 5, etter at Kjerstin Fet 
Vindenes ble valgt som faggruppeleder for faggruppen for psykomotorisk fysioterapi. Faggruppeleder 
er fast delegat for faggruppen. I tillegg ble det gjennomført suppleringsvalg på varadelegat 
24.november 2022. Jan-Eivind Holsen ble valgt som ny varadelegat og kalt inn som regionens 
6.delegat til hovedlandsmøtet. 

Landsmøtedelegatene har gjort en viktig jobb for medlemmene i regionen denne landsmøteperioden 
(2020-2022). 

 

Regionstyrets arbeid 
Regionstyrets arbeid i 2022 var rettet mot å komme tilbake til en mer normal hverdag etter 
påvirkningen av pandemien. En rekke aktiviteter ble gjennomført for å ivareta medlemmenes 
interesser og for å styrke fysioterapeutrollen i regionen.  
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Regionstyret har hatt fokus på de tre strategiske plattformene til Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) i 
landsmøteperioden 2020-2022, der fokusområdene har skiftet mellom arbeid og helse, habilitering 
og rehabilitering, til folkehelse. Fokusområde i 2022 har vært folkehelse. 
 
I henhold til NFFs lover har regionstyret fokusert på politisk påvirkningsarbeid, medlemsverving, 
besøk og medlemsmøter på sykehus og i kommuner, kurs for studenter, opplæring av tillitsvalgte og 
kontaktpersoner, samarbeid og kontakt med medlemmer, politikere og medier. Regionstyret utøver 
NFFs politikk og prioriteringer regionalt, med regionleder som medlem av Forbundsstyret.  

Regionens ledelse og styremedlemmer deltok på Fysioterapikongressen som ble arrangert 17.-
19.mars. Noen av styremedlemmene deltok fysisk, mens andre deltok digitalt. 

I april kom forbundsleder Gerty Lund på besøk i Ålesund. Regionleder Ann-Elin Myklebust og 
faggruppeleder og kontaktperson Kjerstin Fet Vindenes deltok på møtene. Dette ga en viktig arena 
for å diskutere fremtidige prosjekter og strategier for å styrke fysioterapeutprofesjonen i regionen. 

I mai ble det arrangert studentkurs med Arnhild Skjølberg, regionleder Ann-Eling Myklebust og Heidi 
Bjørndal (NUF) fra regionstyret deltok. Det ble også arrangert turnusseminar på NTNU i Trondheim. I 
overgangen mellom bytte av regionleder, deltok både avtroppende regionleder Ann-Elin Myklebust 
og påtroppende regionleder Jan Frode Rønning, samt styremedlem Heidi Bjørndal (NUF).  

I september ble det gjennomført studentbesøk for førsteårs studenter v/regionleder Jan Frode 
Rønning og styremedlem Heidi Bjørndal (NUF).  

I november ble det offentliggjort at årets studentpris 2022, for beste bacheloroppgave, gikk til to 
fysioterapistudenter ved NTNU. Prisen skal deles ut i mai 2023. 

På grunn av pandemien kunne regionens sykehus ikke besøkes mellom 2020-2022. I aktivitetsplanen 
er det et mål at alle sykehus og de store kommunene skal besøkes i landsmøteperioden. Alle 
besøkene ble gjennomført andre halvår 2022 av regionleder Jan Frode Rønning. Under besøkene ble 
medlemmene informert om saker til hovedlandsmøtet og fikk mulighet til å stille spørsmål og 
diskutere relevante temaer. 

Før hovedlandsmøtet 2022 sendte NFF ut høring angående NFFs formål, visjon og verdier. NFF region 
Midt sendte inn forslag til ny verdi: «Et samfunn i bevegelse». Hovedlandsmøtet 2022 vedtok en ny 
visjon: «Sammen beveger vi samfunnet», som erstatter den tidligere visjonen: «Sterk, stolt og 
synlig». Høringssvaret fra NFF region Midt hadde også foreslått en reduksjon av antall verdier til 3, 
«samlende, kompetent og samfunnsengasjert», som også ble vedtatt av hovedlandsmøtet i 
november/desember. 

Regionleder Jan Frode Rønning har deltatt og holdt innlegg på tillitsvalgtopplæring og 
kontaktpersonopplæring høsten 2022, som er viktige arrangementer for å sikre kompetanse og 
kunnskap blant våre tillitsvalgte. Nestleder Jorun Louise Grong har bistått på grunnopplæring for 
tillitsvalgte i tariffområde Spekter og KS. 

I løpet av året har NFF region Midt hatt en tett og god dialog med ledere som er fysioterapeuter, 
både gjennom deltakelse på lederkonferanse for fysioterapiledere i kommunehelsetjenesten, besøk 
på arbeidsplasser og deltakelse på Arendalsuka. Under Arendalsuka var regionleder Jan Frode 
Rønning sammen med forbundsleder, andre regionledere og generalsekretær for å diskutere aktuelle 
saker og fremme fysioterapeutprofesjonen. 

I oktober hadde Norsk Fysioterapeutforbund, med faggruppene eldre, barn og ungdom og 
psykomotorisk fysioterapi, samarbeid med Fysioterapitjenesten i Trondheim Kommune gleden av å 
ønske helseminister Ingvild Kjerkol velkommen til seminar om «psykisk helse i et livsløpsperspektiv 
med Trondheim kommune som eksempel». Forbundsleder og regionleder Jan Frode Rønning deltok. 
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Enhetsleder Bente Sandvik presenterte fysioterapienheten i Trondheim kommune. Anniken Kinge og 
Ingunn Skogseth-Stevens fokuserte på barn og unge. Kjerstin Fet Vindenes presenterte 
psykomotorisk fysioterapi, mens Ida Rasmussen Bjerke fokuserte på betydningen av opprettholdelse 
av fysisk funksjon for eldres psykiske helse. Seminaret ble en stor suksess og bidro til å sette fokus på 
viktigheten av psykisk helse i et livsløpsperspektiv og fysioterapeutenes betydning. Det var en ære å 
få besøk av helseminister Ingvild Kjerkol og vi takker alle bidragsytere for deres innsats og 
engasjement. 

Regionleder Jan Frode Rønning har deltatt i referansegruppe for utviklingen av nye hjemmesider for 
Norsk Fysioterapeutforbund på fysio.no. Nye nettsider presenteres i flere faser. Fase 1 gikk live i 
november. Den nye siden er tilpasset våre ulike medlemmer slik at fysioterapeuter som er ansatt i 
kommune, spesialisthelsetjenesten eller i privat sektor enkelt skal finne relevant informasjon for 
dem. Selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter med eller uten driftstilskudd skal også finne 
relevant informasjon for dem. Alle forbundets 13 faggrupper er presentert med egne sider. Det 
samme gjelder de øvrige organisasjonsleddene. Vi gleder oss til å se sidenes fulle potensiale, både 
med tanke på brukervennlighet og medlemsverving. 
 
Regionleder Jan Frode Rønning ble utvalgt som representant for Norsk Fysioterapeutforbund til å 
delta i semistrukturert intervju om erfaringsgjennomgang av smittevern, ledet av personer fra 
Folkehelseinstituttet (FHI), på bestilling fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Rapporten finner 
du på FHI sine hjemmesider: Erfaringsgjennomgang - Smittevern i helse- og omsorgstjenesten - FHI 

Regionleder Jan Frode Rønning deltok som varadelegat for Norsk Fysioterapeutforbund ved UNIOs 
representantskapsmøte under UNIO-konferansen i desember, der viktige beslutninger om fag- og 
arbeidslivspolitikk ble diskutert. 

Alt i alt har NFF region Midt vært aktivt involvert i viktige arrangementer og opplæringer i løpet av 
året, både regionalt og sentralt, med fokus på å fremme fysioterapien og sikre en god dialog med 
ledere og tillitsvalgte i regionen. Gjennom dette arbeidet har regionstyret sikret at medlemmenes 
interesser blir ivaretatt og at fysioterapeutrollen styrkes i regionen. 

Økonomien har vært tøff både i kommunene og i helseforetakene i regionen, noe som viser at det er 
viktig å synliggjøre fysioterapeuters rolle i helsetjenesten. Det understreker også viktigheten av å ha 
en klart definert visjon og verdi for NFF, og hvordan disse kan bidra til å styrke NFFs posisjon i 
samfunnet. 

 

Medlemmer og organisasjon 
NFF region Midt har vært opptatt av å sikre god kommunikasjon med sine medlemmer om aktuelle 
saker. Kommunikasjon har gått ut fra regionen via e-post, nyhetsbrev, Facebook-side og Instagram-
konto, for å nå ut til flest mulig medlemmer.  

 

Styrket fysioterapitjeneste og synliggjøring 
2022 var en utfordrende tid for mange av våre medlemmer, med omorganiseringsprosesser og 
budsjettkutt på arbeidsplassene, og etterdønninger etter pandemien. Regionleder Ann-Elin 
Myklebust og regionleder Jan Frode Rønning har samarbeidet tett med lokale tillitsvalgte og 
kontaktpersoner i forbindelse med prosessene. Det har ført til både seiere og nederlag.  

 

https://www.fhi.no/publ/2023/erfaringsgjennomgang-smittevern-i-helse--og-omsorgstjenesten-2022/
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Økonomi 
NFF region Midt hadde et budsjettert forbruk på 348 000,- for året 2022, men endte opp med et 
mindreforbruk på 47 467,-, tilsvarende 300 530,-. Dette skyldes oppfordringen fra NFF sentralt om å 
spare penger fra september 2022 og ut året, grunnet stort underskudd for NFF sentralt. Region Midts 
mindreforbruk vil inngå i NFFs totalregnskap og et eventuelt samlet mindreforbruk vil styrke NFFs 
egenkapital.  

Regionens regnskap er i stor grad samsvarende budsjettet når man ser på de ulike budsjettpostene 
og når man tar med i betraktning mangel på splitting av utgifter mellom budsjettposter og at ny 
budsjettpost «politisk påvirkning» kom inn etter at budsjettet var skrevet. 

NFF region Midt har hatt en ramme på 900 000,- for perioden 2020-2022.  
Totalforbruk for landsmøteperioden er 667 180,-, et mindreforbruk på 185 618,- 
 
For perioden 2023-2025 har NFF region Midt en ramme på 810 000,-. 
 

Etter at regionens regnskap er godkjent på årsmøtet skal det sendes inn til NFF sentralt for endelig 
godkjenning. 

 

Trondheim, 15.02.22 

På vegne av styret i NFF region Midt 

Jan Frode Rønning, regionleder 
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SAK 5/23 
Regnskap 2022 
Regnskap og kommentarer til regnskap ligger som vedlegg til sak 5/23 

Vi tar forbehold om endringer i regnskapet frem mot årsmøte.  

Forslag til vedtak:  
 
Årsmøte 2023 godkjenner regnskapet for 2022 for oversending til kontrollutvalget for endelig 
godkjenning 
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Vedlegg sak 5/23 

Årsrapport og budsjett per prosjekt  
 

  
 

    
            

920 Region Midt       
  

            

    Regnskap 
Budsjett 

per Avvik per  
  

PROSJEKT PROSJEKTNAVN des. 22 des. 22 des. 22   

            

92000001 Styremøter - Region Midt -123 451  -115 000  -8 451    

            

92000002 
Faglig aktiviteter regioner - 
Region Midt -5 000  -17 000  12 000  

  

            

92000005 Årsmøte - Region Midt 0  -6 000  6 000    

            

92000008 Delgatmøter regioner - Region Midt -29 902  -35 000  5 098    

            

92000011 Generelle kostnader - Region Midt -36 117  -55 000  18 883    

            

92000030 
Politisk påvirkningsarbeid - 
Region Midt -17 666  0  -17 666  

  

            

92000043 Regional valgkomite - Region Midt -8 915  -35 000  26 085    

            

92000045 Medlemsmøter - Region Midt -72 445  -40 000  -32 445    

            

92000046 Møter TV og KP - Region Midt -7 034  -40 000  32 966    

            

92000050 Studentarbeid - Region Midt 0  -5 000  5 000    

            

            

Resultat   -300 530  -348 000  47 469    
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RESULTAT 2022 

Prosjekt-
nummer 

Prosjektnavn Kommentarer til Regnskap 2022 

92000001 Styremøter Kombinert styremøte og delegatmøte ble ført på 
styremøte og ikke splittet på de to budsjettpostene. 

92000002 Faglig aktivitet På grunn av endring av regionleder og påbud fra NFF 
sentralt om å stoppe utgiftene, ble det brukt mindre på 
faglig aktivitet. 

92000005 Årsmøte Årsmøte ble gjennomført digitalt uten foredrag 

92000008 Delegatmøter Mindreforbruk på 5.098,-, samtidig som det var et 
overforbruk på styremøter med 8.451,-. Utgifter til 
kombinert delegatmøte og regionstyremøte ble ført under 
budsjettpost "styremøter". 

92000011 Generelle kostnader I budsjett 2022 ble Politisk påvirkningsarbeid budsjettert 
inn på budsjettpost "Generelle kostnader". Når 
budsjettpost "politisk påvirkningsarbeid" kom inn, 
resulterte det i mindreforbruk på 18.883,- under "generelle 
kostnader". 

92000030 Politisk 
påvirkningsarbeid 

Budsjettposten kom inn i regionens budsjett etter at 
regionens budsjett var laget, derfor budsjettert 0,-. Politisk 
påvirkningsarbeid ble 17.666,-, noe som er tett opptil 
mindreforbruket i budsjettpost "generelle kostnader". 

92000043 Regional valgkomite Mye av arbeidet ble gjort digitalt. Valgkomitemedlemmer 
deltok digitalt under intervju av regionlederkandidatene. 

92000045 Medlemsmøter Økte utgifter i forbindelse med besøk av forbundsleder, 
ikke budsjettert. Medlemsmøter har ofte foregått i 
kombinasjon med møter med TV/KP, men utgiftene har 
ikke blitt splittet. 

92000046 Møter TV og KP Det ble budsjettert med til sammen 80.000,- for 
"medlemsmøter" og "Møter TV og KP". Regnskapet viser 
de to budsjettpostene landet på til sammen 79.479,- 

92000050 Studentarbeid Det er ikke kommet faktura fra kursholder ved 
studentkurs.  

Resultat 2022   
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SAK 6/23 
Handlingsplan 2023 
Handlingsplan ligger som vedlegg til sak 6/23 

Forslag til vedtak: 
 
Årsmøte 2023 godkjenner handlingsplan for 2023 
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Vedlegg til sak 6/23 

 

  

HANDLINGSPLAN 

2023 

NFF region Midt 

 

 

Handlingsplanen er ettårig og skal med utgangspunkt i visjon, verdier, hovedmål og delmål for 

hovedlandsmøteperioden 2023-2025 formulere hvilke innsatsområder regionstyret ønsker å 

engasjere seg spesielt i for 2023. 

NFFs visjon:  
 

Sammen beveger vi samfunnet 

 

NFFs verdier: 
 

Kompetent 

Vi bygger vår gjennomslagskraft, profesjonalitet og troverdighet gjennom å være en kompetent aktør. 

Beslutninger vi tar er basert på oppdatert kunnskap. 

 

Samlende  

Vi er en organisasjon for alle fysioterapeuter og ivaretar medlemmenes engasjement i felles 

standpunkt basert på respekt for mangfold og ulike synspunkter. Vi er en profesjonell aktør som 

står samlet med en stemme utad, og hele NFF arbeider i henhold til de mål, strategier og vedtak 

som organisasjonen har fattet. NFF skal være den samlende organisasjonen for alle fysioterapeuter 

og fysioterapistudenter. 

 

Samfunnsengasjert 

Vi er samfunnsengasjert, og våre politiske standpunkter tar hensyn til både samfunnets behov og 

samfunnsutviklingen. Vi ivaretar engasjementet som finnes i organisasjonen for fysioterapiens rolle på 

ulike samfunnsområder. 
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NFF har følgende hovedmål og delmål i perioden: 

1. NFF skal ha en samlende kultur 
Delmål:  

• Det etableres felles forståelse av å være tillitsvalgt i NFF 

• Antallet yrkesaktive medlemmer øker med 36 i perioden 2023 - 2025 

• Ulike interesser og fagfelt innen fysioterapi skal bli hørt og anerkjent. Det løses gjennom en organisasjonsstruktur som 
gir alle et talerør 

2. NFF skal være en aktiv pådriver for en sterk offentlig og likeverdig helsetjeneste der  
fysioterapeuter har en sentral plass  

Delmål: 

• NFF skal synliggjøre forsking og kunnskap som dokumenterer betydningen av fysioterapi innen forebygging, behandling 
og rehabilitering 

• NFF skal synliggjøre hvordan fysioterapeuter kan bidra til en helsetjeneste som bedre møter samfunnets utfordringer 

• NFF skal bidra til å fremme strukturelle endringer som kan bidra til en mer aktiv befolkning og gjennom det en bedre 
folkehelse 

• NFF skal være en pådriver for utvikling av helsetjenesten for å sikre hensiktsmessig bruk av ressursene.  

• NFF skal jobbe systematisk for å sikre god tjenesteorganisering der fysioterapeuter kan tilby riktig behandling til riktig tid 
og på riktig sted.  

3. NFF skal være en aktiv pådriver for offentlig godkjent spesialistordning som tilfredsstiller helsetjenestens og 
befolkningens behov 
Delmål 

• Få offentlig godkjent spesialister innen utgangen av 2025 
4. NFF skal sikre gode rammevilkår og inntektsutvikling for næringsdrivende  

fysioterapeuter. 

• NFF skal arbeide for god inntektsutvikling og gode rammevilkår for næringsdrivende fysioterapeuter herunder at 
kompetansen skal gi uttelling.  

• NFF skal arbeide for økt synliggjøring og verdsetting av næringsdrivende fysioterapeuter i helsetjenesten 

• NFF skal arbeide for at det blir lettere å drive egen virksomhet som næringsdrivende fysioterapeut 

• NFF skal tilby relevant kursvirksomhet, informasjon og veiledning vedrørende drift av egen virksomhet som 
fysioterapeuter, herunder kollegial og etisk drift næringsdrivende fysioterapeuter imellom 

• NFF skal fremme næringsdrivende fysioterapeuters krav i møter og forhandlinger med myndighetene for å sikre best 
mulig rammevilkår 

• Sikre kollektiv påvirkning på innretningen for kjøp av fysioterapi via helseforsikring 

• NFF skal arbeide for bedring av kontaktpersonordningen og samarbeidsutvalg med sikte på å oppnå gode rammevilkår 
for næringsdrivende fysioterapeuter 

• NFF skal arbeide for at vikarer sikres gode vilkår 
5. NFF skal sikre gode lønns - og arbeidsvilkår for ansatte fysioterapeuter 

Delmål 

• NFF skal arbeide for god inntektsutvikling og gode arbeidsvilkår for ansatte fysioterapeuter, herunder at kompetanse 
skal gi uttelling.  

• NFF skal arbeide for økt synliggjøring og verdsetting av fysioterapeuter i helsetjenesten, og fremme fysioterapeuters 
interesser i møte med arbeidsgivere og myndig heter 

• NFF skal tilby relevant kursvirksomhet, informasjon og veiledning vedrørende  

• ansettelsesforhold for fysioterapeuter.  

• NFF skal støtte ansatte fysioterapeuter i møte med arbeidsgiverne. 
6. NFF skal jobbe for kvalitet, fagutvikling og etisk forsvarlig fagutøvelse  

Delmål 

• NFF bidrar til å sette retning for fysioterapifaget nasjonalt og internasjonalt  

• NFF har et oppdatert, bredt og tilgjengelig etterutdanningstilbud som bygger på  

• kunnskapsbasert praksis 

• NFF skal forvalte og utvikle spesialistordningen for fysioterapeutene 

• NFF skal ha dialog med utdanningsinstitusjonene som tilbyr videreutdanning i fysioterapi for å bidra til å synliggjøre 
kunnskapsbehov i tjenesten 

• NFF skal arbeide for en yrkesetisk bevissthet og praksis hos medlemmene 

• NFF skal arbeide systematisk for å innlemme FNs bærekraftsmål i etisk faglig forsvarlig praksis og kunnskapsutvikling.  
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Formål og oppgaver: 
 

16.1 Formål 

  

Regionene skal  

• være bindeledd mellom medlemmer og tillitsvalgte i regionen, og NFF sentralt  

• arbeide i henhold til vedtak fattet av landsmøtet og Forbundsstyret  

• bidra til lokal forankring og tilhørighet til NFF 

• skape engasjement blant medlemmene i regionen  

• bidra til å støtte tillitsvalgte og kontaktpersoner 

• ivareta medlemmenes interesser regionalt gjennom politisk påvirkningsarbeid og synliggjøring 

av fysioterapi.  

  

16.2 Oppgaver 

 

 

Regionen har følgende oppgaver: 

• drift av regionstyret 

• tilrettelegge for regionale delegatmøter  

• bringe inn aktuelle saker fra regionen til politisk behandling  

• ta initiativ til å gjennomføre møter med medlemmer, ledere og beslutningstakere i regionen  

• besvare medlemshenvendelser 

• sikre rekruttering av, og sørge for samarbeid med og oppfølging av, tillitsvalgte og 

kontaktpersoner 

• opprette og arrangere regionale nettverkssamlinger for tillitsvalgte og kontaktpersoner 

• gjennomføre medlemsmøter med landsmøtesaker som tema 

• bistå og samarbeide med tillitsvalgte, kontaktpersoner og medlemmer i lokale politiske 

beslutningsprosesser  

• rekruttere medlemmer generelt med et særskilt ansvar for verving av studentmedlemmer 

ved fysioterapiutdanningene  

• samarbeide med faggruppene, andre organisasjonsledd i NFF, og ulike kompetansemiljøer, 

om arrangementer i regionen 

• ha kontakt og samarbeide med andre Unio-forbund på fylkes- og regionnivå  

• ha kontakt og samarbeid med aktuelle brukerorganisasjoner på fylkes- og regionnivå  

• avholde årsmøte innen 15. mars  

• kommunisere med medlemmer og andre interessenter i henhold til NFFs 

kommunikasjonsstrategi. 
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Handlingsplan region Midt 2023 
 

Handlingsplanen for NFF region Midt er utarbeidet fra NFFs hovedmål 2023 - 2025, samt regionens 

formål og oppgaver som beskrevet i NFFs lover og vedtekter. 

 

 

Fokusområde 1 

Medlemmer og organisasjon 

Delmål: Medlemmer skal 

oppleve god service og 

tilgjengelighet 

Regionen skal beholde 

og rekruttere flere 

medlemmer 

Bidra til en samlende 

kultur i hele NFF som 

organisasjon 

Tiltak: Oppfordre medlemmer til 

å ta kontakt med 

regionen og/eller NFF 

sentralt. 

Ta kontakt med og bistå 

medlemmer, tillitsvalgte, 

kontaktpersoner og 

ledere. 

God dialog og samarbeid 

med faggruppene. 

Tiltak: Jevnlig drift av Facebook-, 

Instagram- og nettside for 

NFF Region Midt. Sende 

ut nyhetsbrev per ep-post 

6 ganger i året. 

Samarbeide med 

seniorforum Trøndelag. 

Delta på og promotere 

ulike arrangementer i regi 

av NFF, f.eks samlinger for 

ledere, TV/KP samt 

aktuelle kurs i regi av NFF. 

Tiltak: Tilgjengelighet for 

medlemmer pr. telefon, 

sosiale medier og e-post. 

Verving av 1.års studenter 

ved NTNU. Stand i 

skoletiden for å nå ut til 

alle klassetrinn. Delta på 

turnusseminar. 

Samarbeide med NUF og 

FYSIO, delta på styremøter 

og invitere på styremøter. 

 

 

Fokusområde 2 

Tillitsvalgts – og kontaktpersonapparatet 

Delmål Bidra til å øke 

kompetanse og 

kapasitet for å bedre 

ivareta medlemmer 

lokalt 

Bidra til å 

opprettholde og bedre 

arbeids- og lønnsvilkår 

for fysioterapeuter 

Bidra til å skape lokalt 

engasjement blant 

medlemmer 

Tiltak: Få tillitsvalgte i alle 

bydeler og kommuner. 

Lage strategiplan og følge 

opp denne. 

Oppfordre medlemmer til 

å besvare NFFs 

lønnsundersøkelser. 

Gjennomføre to større 

fysiske medlemsmøter i 

regionen, i samarbeid med 

lokale tillitsvalgte. 

Tiltak: Delta på NFFs tillitsvalgt- 

opplæring og promotere 

NFFs opplæringer av 

tillitsvalgte og 

kontaktpersoner 

Bistå og samarbeide med 

tillitsvalgte, 

kontaktpersoner og 

medlemmer i lokale 

politiske prosesser. 

Arrangere 

nettverksgrupper for 

tillitsvalgte og 

kontaktpersoner. 

Tiltak: Arrangere samling for 

tillitsvalgte og 

kontaktpersoner TV/KP  

Bistå og samarbeide med 

tillitsvalgte, 

kontaktpersoner og 

Besøke medlemmer og 

arbeidsplasser. 
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medlemmer i aktuelle 

saker. 

 

 

 

Fokusområde 3 

Synlighet av fysioterapi i samfunnet 

Delmål: Bidra til at fysioterapeuter står 

fram i media med sin 

kompetanse i aktuelle saker. 

Vise fram fysioterapifaget og skape 

økt forståelse for fysioterapeutenes 

kompetanse og hva vi kan bidra med. 

Tiltak: Delta i det offentlige ordskiftet i saker 

som er av betydning for fysioterapi. 

 

Mobilisere tillitsvalgte, kontaktpersoner og 

den enkelte fysioterapeut til å fronte faget 

mot beslutningstakere og være aktive i 

interne prosesser i organisasjonen. 

Tiltak: Være aktive i sosiale medier. Arrangere fagkvelder i samarbeid med 

faggrupper. 

 

 

Fokusområde 4 

Politisk påvirkningsarbeid 

Delmål: Være oppdaterte på 

samfunns-debatten og 

aktuelle saker der 

fysioterapeuter/ 

fysioterapi 

aktualiseres 

Beholde stillinger og 

driftstilskudd 

Løfte aktuelle saker og 

problemstillinger, 

internt i NFF og 

gjennom politisk 

påvirkning. 

Tiltak: Gi innspill i 

høringsuttalelser, 

budsjettprosesser m.m. 

Jobbe for at 

driftstilskuddene tilsvarer 

arbeidsmengde og behov, 

flere 100% tilskudd 

Løfte inn saker til 

regionledernes møte med 

forbundsleder. 

Tiltak: Etablere og videreutvikle 

samarbeid med andre 

UNIO-forbund. 

Kontakt med og 

påvirkning av aktuelle 

beslutningstakere. 

Løfte inn aktuelle saker til 

forbundsstyret. 

Tiltak: Delta på relevante 

konferanser og 

kongresser. 

Bistå enkeltmedlemmer 

og arbeidsplasser som 

rammes av kutt. 

Regionstyret samarbeider 

med delegasjonen til 

landsmøtet.  
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SAK 7/23 
Budsjett 2023 
Budsjettet og kommentarer ligger som vedlegg til sak 7/23 

Forslag til vedtak:  
 
Årsmøte 2023 godkjenner budsjettet for 2023 
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Vedlegg sak 7/23 

Resultatbudsjett per avdeling/prosjekt   

 

       
Avdeling 920 - Region Midt    
Budsjett: 1 - Standard Budsjett    
Periode: 202301    

Prosjekt Prosjektnavn REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT 

    2022 2022 2023 

     

92000001 Styremøter - Region Midt -123 451  -115 000  -75 000  

92000002 Faglig aktiviteter regioner - Region Midt -5 000  -17 000  -30 000  

92000005 Årsmøte - Region Midt 0  -6 000  -3 000  

92000008 Delgatmøter regioner - Region Midt -34 628  -35 000  -15 000  

92000011 Generelle kostnader - Region Midt -36 117  -55 000  -13 000  

92000030 Politisk påvirkningsarbeid - Region Midt -17 666  0  -25 000  

92000043 Regional valgkomite - Region Midt -8 915  -35 000  -5 000  

92000045 Medlemsmøter - Region Midt -72 445  -40 000  -45 000  

92000046 Møter TV og KP - Region Midt -7 034  -40 000  -30 000  

92000050 Studentarbeid - Region Midt 0  -5 000  -5 000  

 Resultat -305 256  -348 000  -246 000  
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BUDSJETT 2023 

Prosjekt-
numer 

Prosjektnavn2 Kommentarer til Budsjett 2023 

92000001 Styremøter Reduksjon iht lavere budsjett. 

92000002 Faglig aktivitet Ønske fra nytt regionstyre med mer aktivitet. Med tanke 
på samarbeid med faggrupper, tenker vi det er mer 
relevant å benevne dette prosjektet som regional aktivitet. 

92000005 Årsmøte Digitalt årsmøte med foredragsholder 

92000008 Delegatmøter 2023 er et år med 1-dags digitalt landsmøte. Legges opp 
til digital forberedelse. 

92000011 Generelle kostnader Generelle kostnader brukes mer som en buffer enn det har 
blitt gjort tidligere. 

92000030 Politisk 
påvirkningsarbeid 

Ikke besluttet om regionleder skal delta på Arendalsuka. 
Større ønske om å involvere regionleder i det politiske 
påvirkningsarbeidet, både regionalt og nasjonalt. 

92000043 Regional valgkomite Mindre aktivitet for valgkomiteen. 

92000045 Medlemsmøter Ønske om aktivitet blant medlemmer. Medlemsmøter 
innebærer også medlemsbesøk. 

92000046 Møter TV og KP Viktig å holde kontakt med TV og KP i regionen, arrangere 
nettverksmøter. 

92000050 Studentarbeid Studentkurs og kursholder-honorar 

  Budsjett 2023 
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SAK 8/23 
Valg 
 

Styremedlemmer: 
Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer: 
Valgkomiteen anser Astrid Møller som svært god kandidat til å representere regionen i kommende 
periode. Hun hører til nordre del av Trøndelag, som savnet representasjon ved forrige valg. 
Valgkomiteen ser at regionstyret domineres av representanter som er ansatt i kommune, vel å merke 
med noe ulike ansvarsområder. Valgkomiteen har forsøkt å rekruttere bredt for å sikre 
representasjon, men har ikke lyktes i det. Vi er likevel fornøyde med at styret nå vil bestå av 
fysioterapeuter med engasjement for regionens medlemmer. Kay Skagseth ønsker å stille som vara 
for regionstyret, og er en engasjert og god kandidat, som også står på valg som landsmøtedelegat. 
 
Valgkomiteen innstiller følgende kandidat til regionstyreverv i NFF region Midt 

Navn Bosted Arbeidssted 

Astrid Møller Levanger Frosta kommune 

 
Valgkomiteen innstiller følgende kandidat til vara for regionstyret i NFF region Midt 

Navn Bosted Arbeidssted 

Kay Skagseth Trondheim Trondheim kommune 

 
 

Valgkomiteen: 
Valgkomiteens innstilling til nye medlemmer i Valgkomiteen:  
Valgkomiteen har innstilt en valgkomité som representerer regionen bredt, både geografisk og med 
ulikt arbeidssted. Kontinuitet i valgkomiteen er også ivaretatt. 

 
Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til verv i valgkomiteen i NFF region Midt 

Navn Bosted Arbeidssted 

Inga Rørvik Haanæs Namsos Sykehuset Namsos 

Joakim Bjerke Trondheim Trondheim kommune 

Ann-Elin Myklebust Fosnavåg Bedriftshelsetjeneste 

 
 

Delegater: 
Valgkomiteens innstilling til nye delegatmedlemmer:  
Valgkomiteen har innstilt en delegasjon som representerer regionen relativt bredt, både geografisk 
og med ulikt arbeidssted. Kontinuitet i delegasjonen er også ivaretatt. Valgkomiteen har forsøkt, men 
ikke lyktes i å rekruttere varadelegater, og har heller ingen motkandidater. 
 
Valgkomiteen innstiller følgende kandidater til delegat i NFF region Midt: 

Navn Bosted Arbeidssted 

Kay Skagseth Trondheim Trondheim kommune 

Anniken Kinge Trondheim Trondheim kommune 

Bodil Singstad Trondheim St. Olavs Hospital 
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Linda Moen Heia Namsos Avtalefysioterapeut 

Stine Kvammen Bjørlykhaug Tennfjord Avtalefysioterapeut 

Marthe Sandsør Trondheim Avtalefysioterapeut 

 

Forslag til vedtak:  
 
Årsmøte 2023 godkjenner resultatet av gjennomførte valg til regionale verv for perioden 2023-
2025. 

 


