
 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 1.1 

Fra: Regionstyret 

Innkalling til NFF region Nords årsmøte 2023 

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 fysisk 

eller digitalt 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: Quality Hotel Grand Royal Narvik 

Tid: Møtet starter 09. Mars kl 18:00 og avsluttes kl 20:00. 

Årsmøtesakene er tilgjengelig på fysio.no under fanen region Nord. 

NFF region Nords årsmøte 2023 skal behandle og avgjøre følgende saker i henhold til NFFs 

vedtekter punkt 4.4.2 

På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 

https://fysio.no/region-nord


 

   

 

1. valg av møteleder og 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. suppleringsvalg 

c. valgkomité 

7. andre saker som etter vedtektene hører under årsmøtet. 

 

Følgende kan fremme saker til årsmøtet: 

Regionenes medlemmer har rett til å få behandlet en sak på årsmøtet. Frist for innsending av 

saker til årsmøtet må kunngjøres av styret med tre ukers varsel. Saker til årsmøtet må 

meldes skriftlig til styret. 

 

Praktisk informasjon 

Det blir arrangert digitalt faglig innlegg i forkant av årsmøtet kl 17:00 – 18:00. 

Kl 16:30 Lobby i forkant for teknisk hjelp. 

 

Kl 17:00 Ellen Christin Arntzen Fysioterapeut, spesialist i nevrologisk fysioterapi. 

Førsteamanuensis, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap Nord Universitet, Bodø. Tema: 

Funksjon, fysisk aktivitet og arbeid for personer med multippel sklerose. 

 

Kl 18:00 Årsmøtet 

Påmelding til årsmøtet gjøres på fysio.no - logg inn - gå til kurskalenderen og meld deg på. 

OBS. Det er et fysisk og et digitalt arrangement. 

Den digitale løsningen for årsmøtet er Teams, alle som er påmeldt årsmøter vil få en 

møteinnkalling sendt til påmeldingseposten sin. 

Ved personvalg eller om årsmøtet krever skriftlig avstemning vil dette gjennomføres i Forms.  

 



 

   

 

NFF region Nord ønsker deg velkommen til Årsmøtet 2023. 

 

På vegne av Regionstyret i Nord. 

Markus Fjellheim-Fosseli 

Regionleder 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

Innkallingen til NFF region Nords Årsmøte 2023 godkjennes. 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 1.2 

Fra: Regionstyret 

Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 

Møteleder:  

En fra styret 

 

Referent: 

En fra styret 

 

Protokollunderskrivere: 

2 medlemmer 

 

Forslag til vedtak:  

Foreslåtte verv på NFF region Nords årsmøte godkjennes. 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 1.3 

Fra: Regionstyret 

Forretningsorden NFF region Nords årsmøte 2023 

1. Tale-, forslags- og stemmerett 

Deltakerne har tale-, forsalgs- og stemmerett i henhold til NFFs vedtekter for regioner punkt 

4.2 

 

2. Taletid m.m. 

• Innledningene til saken gjøres kortest mulig. Maksimal tid er 10 minutter. 

• Annen tidsramme kan avtales med ordstyrer 

• Ordinær taletid er tre minutter. Ordstyrer gir teg når det er ½ minutt igjen. Endret 

taletid kan foreslås av delegater og ordstyrer og vedtas av delegatene. 

• Det gid 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 til ordstyrer. Og meldes muntlig til årsmøtet.  

 

3. Vedtak 

• Vedtaksforslag skal fremmes skriftlig eller i digital løsning.  

• Forslag skal være fremmet før strek settes i den aktuelle sak. 

• Alle innkomne forsalg skal presenteres når strek er satt. 

Ved fysisk votering i årsmøtesalen avgis først: -stemmer for forslaget 

Deretter avgis:     -stemmer mot forslaget 

Til slutt avgis:      -avholdende stemmer 

I den digitale voteringen stemmes alt under ett. 

Avstemmingsresultatet bekjentgjøres i samme rekkefølge. 

 

Vedtak avgjøres som hovedregel med alminnelig flertall, NFFs vedtekter for regioner  punkt 

4.10 



 

   

 

 

4. Valg 

Ved valg av personer til tillitsverv skal avstemning skje skriftlig. Elektronisk valg anses som 

skriftlig avstemning. Benkeforslag er tillatt. Kandidaten anses valgt når vedkommende har 

fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer skal medregnes ved 

beregningen av avgitte stemmer. Dersom det er flere kandidater til et verv og ingen av 

kandidatene oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, skal det foretas ny 

avstemning mellom de to kandidatene som fikk høyest stemmetall. Skal det velges flere 

personer til samme verv (styremedlemmer, delegater, valgkomité og varamedlemmer), 

anses de kandidater valgt som oppnår høyest stemmetall, dernest nest høyest stemmetall 

osv. inntil alle verv er fylt. Når det skal velges flere personer til samme verv, kan det ved 

avgivelse av stemme ikke stemmes flere ganger på samme person. Årsmøtet kan enstemmig 

vedta en annen avstemningsprosedyre. 

 

5. Annet 

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

dersom det ved godkjenning av dagsorden vedtas med 3/4 flertall av avgitte stemmer i 

forbindelse med behandling av dagsorden. At saken ikke er angitt i innkallingen, er likevel 

ikke til hinder for at det ordinære årsmøtet avgjør saker som nevnt i vedtektenes punkt 

4.4.2. Protokolltilførsler leveres skriftlig før møtet heves. 

Når en årsmøtedeltaker forlater møtet meldes dette til møteleder. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

NFF region Nords Årsmøte godkjenner forslag til forretningsorden. 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 1.4 

Fra: Regionstyret 

Saksliste for NFF region Nords Årsmøte 2023 

SAK  
 Konstituering av årsmøtet 
1.1 Innkalling til NFF region Nords Årsmøte 2023 

1.2 Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 

1.3 Forslag til forretningsorden 
1.4 Saksliste for NFF region Nords Årsmøte 2023 
 Beretninger 

2.1 Årsberetning og regnskap for 2022 

 Handlingsplan 
3.1 Handlingsplan 2023 
 Budsjett 

4.1 Budsjett for 2023 

 Andre saker 

5.1 Årsmøte 2024 

 Valg 

6.1 Valg 

 

 

Forslag til vedtak:  

Sakslisten for NFF region Nords Årsmøte godkjennes. 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 2.1 

Fra: Regionstyret 

Årsberetning og regnskap for 2022 

Saken består av NFF region Nords årsberetning og årsregnskap for 2022 

Se vedlegg  

2.1a Årsberetning for 2022. 

2.1b NFF region Nords årsregnskap for 2022. 

2.1c Budsjett og resultat 2022-25 NFF region Nord. 

 

 

 

Forslag til vedtak:  

NFF region Nords Årsmøte tar årsberetning og regnskap for 2022 til etterretning. 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 2.1 

Vedlegg 2.1a 

Fra: Regionstyret 

Årsberetning NFF region Nord 2022 

Etter nesten to år med pandemi, ble 2022 et år med tilnærmet normal drift, både for NFF region 

Nords aktiviteter og for medlemmenes arbeidshverdag.  

Medlemsutvikling 

Ved inngangen til 2022 var medlemstallet i NFF region Nord 1062. Pr. 31.12.22 var det 1102 

medlemmer. En økning på 40 medlemmer i 2022 er veldig bra. 

Antallet studentmedlemmer steg i samme periode fra 113 til 119, 

  

Regionstyrets sammensetning: 

Etter gjennomført elektronisk valg blant medlemmene i NFF region Nord høsten -19, var 

regionstyrets sammensetning for perioden 2020 – 22 som følger:  

- Hans Leo Dagsvik, leder  

- Robert Grønbech, nestleder (UNN Narvik) – fratrådt høsten 2022. 

- Johanne Aasen (UNN Tromsø) 

- Steffen Orvik Engdal (Avtalefysioterapeut Hammerfest) 

- Sanna Kvaal (Helsepartner rehabilitering i Skibotn og UNN Tromsø) 

- Elisabeth Giertsen, NUF-medlem (UNN Harstad) 

Varamedlem: 

- Tor Ketil Hågland (Tromsø kommune) 

  

Regionstyret har bare et varamedlem for inneværende periode, siden tidligere varamedlem Randi 

Berglund flyttet ut av regionen. Regionstyret gjorde en beslutning om å ikke gjennomføre 

suppleringsvalg av nytt varamedlem før neste regionstyre skal velges (høsten -22), siden styret anså 

at det hadde vært svært lite behov for to varamedlemmer.  

  

Valgkomiteens sammensetning: 

For inneværende periode (2020 – 22) består valgkomiteen av følgende:  



 

   

 

  

 Medlemmer:  

1. Hanne Bæhr Henriksen, leder (Finnmark) 

2. Hilde Kosmo Alstad (Troms) 

3. Martin Christensen (Nordland) Fratrådt slutten av 2022. 

 

Varamedlemmer:  

1. Anne Synnøve Birkely (Finnmark) 

2. Sunniva Aarsnes (Troms) 

3. Katrine Fjelddahl (Nordland) 

 

Landsmøtedelegater NFF region Nord: 

Ut fra medlemstallet har NFF region Nord 4 landsmøtedelegater. På årsmøtet til NFF region Nord 

2020 ble følgende valgt som landsmøtedelegater for perioden 2020 – 2022:  

  

Delegater:  

• Audun Bjerke (avtalefysioterapeut, Finnmark) 

• Bodil Anita Sørensen (kommunalt ansatt fysioterapeut, Nordland) 

• Elisabeth Lønning Giertsen (UNN, Harstad) 

• Markus Ryeng Fosseli (kommunalt ansatt fysioterapeut, Nordland) 

  

Varadelegater:  

1. Gro Marit Hellesø (avtalefysioterapeut, Nordland) 

2. Eirik Lind Irgens (Helsepartner rehabilitering i Alta, Finnmark) 

3. Liv Johanne Nikolaisen (Fysioterapeututdanningen ved UiT, Troms) 

  

  

Regionstyrets arbeid: 

  

Det ble holdt 4 fysiske styremøter og 1 møte på Teams i 2022, i tillegg til årsmøtet. Styret behandlet 

41 saker dette året. Samtlige møteprotokoller ligger ute på regionens nettside på fysio.no  

  



 

   

 

Årsmøtet i NFF region Nord 2022 ble avholdt 10. mars i Hammerfest. Til sammen var det 25 

stemmeberettigede til stede i møtet. Årsmøtet godkjente årsberetning for 2021, samt budsjett og 

handlingsplan for 2022.  

I forkant av årsmøtet var det faglig innlegg ved Kim Reier Martinsen, om arbeidet med 

oppgaveglidning for fysioterapeuter ved UNN Tromsø.  

  

Medlemmer og organisasjon  

Det er vektlagt god informasjon ut mot medlemmene og organisasjonen for øvrig om aktuelle saker i 

NFF region Nord. Regionleder sender ut informasjon pr. e-post, bruker regionens Facebookside og 

legger ut saker på regionens nettside. Regionleder har gjennomført flere møter med fysioterapeuter 

og ledere i regionen (også ikke-medlemmer) for å drøfte aktuelle saker og få en direkte dialog med 

fysioterapeuter om påvirkningsarbeid.  

Det ble gjennomført 2 kurs for studentmedlemmene høsten -22. 

Regionleder har også bistått flere enkeltmedlemmer i andre saker som er av politisk karakter.  

I oktober arrangerte regionstyret fagdag for fysioterapeuter i Nord-Norge. Fagdagen ble holdt ved 

Linken i Tromsø. Det ble hentet inn ulike foredragsholdere fra Nord-Norge, som bidro med innlegg på 

høyt faglig nivå. Fagdagen fikk god påmelding, og ca. 75 fysioterapeuter møttes for faglig påfyll og 

sosial sammenkomst.  

  

Styrket fysioterapitjeneste og synliggjøring  

NFF region Nord har arbeidet aktivt for å bli en synlig aktør i samfunnsdebatten og utøve politisk 

påvirkning i saker som er av betydning for fysioterapeuter lokalt og regionalt.  

NFF region Nord har i 2022 fortsatt sitt fokus på spesialisthelsetjenesten, særlig det som angår 

oppgaveglidning og rehabilitering. I den forbindelse har regionen arrangert møter med 

fysioterapeuter og ledere i sykehus og opptreningssentre for å få belyst muligheter og utfordringer 

på området. Regionen har ytt påtrykk mot kommuner og RHF Helse Nord, da det oppleves at 

rehabilitering ikke er et prioritert område. Dette er et arbeid som må fortsette, da det enda er mye 

som er uavklart på området. Spesielt gjelder det nivå på rehabilitering i kommunene, og tilgang på 

rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. 

NFF region Nord er siden 2019 medlem av folkehelsealliansen i Nordland. 

Regionleder har god dialog og samarbeid med flere virksomhetsledere i kommunal sektor. Dette 

oppleves som viktig for å bidra til gode prosesser, både i planprosesser og tildelingssaker.  

NFF region Nord fortsetter sitt arbeid mot det utbredte omfanget av deltidshjemler i kommunene. 

Dette har medført at regionleder samarbeider med fysioterapeuter i flere kommuner om politisk 

påvirkning for å få gjennomført oppjusteringer av deltidshjemler. Arbeidet har over år resultert i at 

flere kommuner har gjort vedtak om at alle avtalefysioterapeutene får oppjustert sine hjemler til 100 

%.  

  

Regnskap og budsjett  



 

   

 

Region Nords aktivitetsbudsjett for 2022 var på til sammen 337.000, - Det høye budsjettallet 

gjenspeiler at det var lagt opp til økt aktivitet knyttet til valgkomiteens arbeid i forkant av valgene av 

ny regionleder og regionstyre. I tillegg var det hovedlandsmøte i -22, med møteaktivitet i forkant for 

regionens landsmøtedelegater. Det foreløpige regnskapet viser 365.681, - Overskridelsen på 28.681, 

- er planlagt i forbindelse med gjennomføringen av fagdagen i oktober, samt at det var overført et 

overskudd på 27.562, - fra 2021. 

Det endelige regnskapet for NFF region Nord foreligger ikke før etter regionens årsmøte, når revisor 

har godkjent NFFs samlede regnskap.  

Noter til regnskapet: 

- Prosjekt 910 00001, Regionstyremøter: Økt antall styremedlemmer fra 2020 (fra 5 til 

6), samt økte reisekostnader, gjør hvert fysisk regionstyremøte betraktelig dyrere 

enn tidligere.  

- Prosjekt 910 00008 Delegatmøter: I forkant av hovedlandsmøtet 2022 er det satt av 

ekstra midler i rammebudsjettet til blant annet delegatmøter. Dette har vært 

gjennomført sammen med styremøte i Tromsø. Delegatene har også gjennomført 

digitalt medlemsmøte om landsmøtesakene.  

- Prosjekt 910 00045 Medlemsmøter: Regionen er tilnærmet tilbake i normal drift 

etter to år med pandemi og medlemsmøteaktiviteten har gradvis økt gjennom –21 og 

–22.  

Region Nords rammebudsjett for 2020-22 brukte regionen ca 127.000, - mindre enn budsjettert. 

Dette skyldes i all hovedsak justeringer og endringer i all aktivitet grunnet pandemien og vises i 

resultatet for 2020.  

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

godkjenning.  

  

Bodø, 07.02.23 

  

På vegne av styret i NFF region Nord  

Markus Fjellheim-Fosseli, regionleder 

 



Årsrapport og budsjett per prosjekt 

910 Region Nord

Regnskap Budsjett per Avvik per Budsjett

PROSJEKT PROSJEKTNAVN KONTO KONTONAVN des. 22 des. 22 des. 22 2023

91000001 Styremøter - Region Nord -110 764 -75 000 -35 764 -89 614 

91000002 Faglig aktiviteter regioner - Region Nord -57 948 0 -57 948 -10 000 

91000005 Årsmøte - Region Nord -59 101 -52 000 -7 101 -27 174 

91000008 Delegatmøter regioner - Region Nord -45 955 -65 000 19 045 -4 792 

91000011 Generelle kostnader - Region Nord 0 0 0 -515 

91000043 Regional valgkomite - Region Nord -23 608 -30 000 6 392 0

91000045 Medlemsmøter - Region Nord -70 942 -90 000 19 058 -82 200 

91000050 Studentarbeid - Region Nord -11 634 -25 000 13 366 -25 000 

91000061 Juridisk - Region Nord -5 278 0 -5 278 -6 000 

91090269 Fagdag for fysioterapeuter i NFF Region Nord 19 550 0 19 550 0

Resultat -365 681 -337 000 -28 681 -245 296 



Totalt

2020 2021 2022 20-22 2020

91000001 Styremøter - Region Nord 101,500.00kr    68,292.00kr      75,000.00kr      244,792.00kr   9,102.00kr        

91000002 Faglig aktiviteter regioner - Region Nord 15,000.00kr      -kr                  -kr                  15,000.00kr      884.00kr           

91000005 Årsmøte - Region Nord 43,000.00kr      52,564.00kr      52,000.00kr      147,564.00kr   52,391.00kr      

91000008 Delegatmøter regioner - Region Nord 24,500.00kr      41,256.00kr      65,000.00kr      130,756.00kr   41,639.00kr      

91000011 Generelle kostnader - Region Nord -kr                  -kr                  -kr                  -kr                  2,500.00kr        

91000043 Regional valgkomite - Region Nord 5,000.00kr        -kr                  30,000.00kr      35,000.00kr      504.00kr           

91000045 Medlemsmøter - Region Nord 96,000.00kr      68,000.00kr      90,000.00kr      254,000.00kr   49,028.00kr      

91000050 Studentarbeid - Region Nord -kr                  21,000.00kr      25,000.00kr      46,000.00kr      -kr                  

91000061 Juridisk - Region Nord -kr                  -kr                  -kr                  -kr                  -kr                  

91000063 Kurs  - tillitsvalgt - Region Nord -kr                  -kr                  -kr                  -kr                  1,550.00kr        

91090269 Fagdag for fysioterapeuter i NFF Region Nord -kr                  -kr                  -kr                  -kr                  -kr                  

285,000.00kr    251,112.00kr   337,000.00kr   873,112.00kr   157,598.00kr   

Budsjett Regnskap



Totalt Avvik

2021 2022 20-22

58,521.00kr      110,764.00kr     178,387.00kr   66,405.00kr      

6,690.00kr        59,205.00kr       66,779.00kr      51,779.00-kr      

10,065.00kr      59,205.00kr       121,661.00kr   25,903.00kr      

76,437.00kr      45,955.00kr       164,031.00kr   33,275.00-kr      

-kr                  -kr                   2,500.00kr        2,500.00-kr        

-kr                  23,608.00kr       24,112.00kr      10,888.00kr      

51,347.00kr      70,942.00kr       171,317.00kr   82,683.00kr      

20,490.00kr      11,634.00kr       32,124.00kr      13,876.00kr      

-kr                  5,278.00kr         5,278.00kr        5,278.00-kr        

-kr                  -kr                   1,550.00kr        1,550.00-kr        

-kr                  19,500.00-kr       19,500.00-kr      19,500.00kr      

223,550.00kr   367,091.00kr     748,239.00kr   124,873.00kr   

Regnskap



 

  

HANDLINGSPLAN 

2023 

NFF Region Nord 

 

 

 

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

hovedlandsmøteperioden 2023-2025. 

NFFs visjon:  
Sammen beveger vi samfunnet 

 

Verdier for Norsk Fysioterapeutforbund 

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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Formål og oppgaver Regioner. 
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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Handlingsplanen for Region nord for 2023. 

Handlingsplanen for NFF region nord er utarbeidet fra NFFs hovedmål 2023 – 2025, samt regionens 

formål og oppgaver som beskrevet i NFFs lover og vedtekter.  

 

 

Handlingsplan Region Nord 2023 

Fokusområde 1  Medlemmene og organisasjon 

Delmål:  Medlemmene skal 
oppleve god service 
og høy grad av 
tilgjengelighet. 
  

Rekruttere flere 
medlemmer. 
  

Samlende for 

fysioterapeuter i 

regionen. 

Tiltak Tilgjengelig på epost, 
telefon og Facebook. 
Drifte regionens 
nettside og 
Facebookside.  

Særskilt fokus på 
studentverving. 
Jobbe for tariffavtaler 
på de arbeidsplassene 
som ikke har det.  

Møteplass for alle 
fysioterapeuter i 
regionen.  
Ulike interesser og 
fagfelt innen 
fysioterapi skal blir 
hørt og anerkjent. 
Engasjere medlemmer 
i seniorforum. 
Invitere 
Forbundsleder i møte 
med medlemmene. 
 

  

  

Fokusområde 2 Tillitsvalgte og kontaktpersoner (TV og KP) 

Delmål Rekruttere flere TV 
og KP. 

Støtte til TV og KP. Øke kompetansen til 

TV og KP. 

Tiltak Bistå TV og KP. 
Informere om TV og 
KP.  
Bedre KP-ordningen 
og 
samarbeidsutvalg. 
Kartlegge TV og KP i 
regionen. 

Bistå TV og KP i 

lokalpolitiske saker og 

andre saker etter 

behov. 

Gjennomføre digitale 

nettverksgrupper for TV 

og KP. 

Invitere Forbundsleder i 

møte med TV og KP. 

Kontakt med TV og KP.  

Oppdatere oversikten 

over TV og KP på 

fysio.no 
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Fokusområde 3 Regionen 

Delmål Drifte regionen Ivareta regionens 
interesser. 

Samhandle internt og 
eksternt. 

Tiltak Avholde styremøter, 
årsmøte, 
delegatmøter og 
medlemsmøter.  

Løfte aktuelle saker og 
problemstillinger internt 
i NFF. 
Kontakt med 
beslutningstakere, 
politikkere, 
helseforetakene og 
helsefellesskapene.  

Opprette kontakt 
med andre UNIO-
forbund, regionale 
kompetansemiljø og 
andre aktuelle 
samarbeidspartnere i 
regionen.  
Samhandle med 
faggruppene, og 
andre 
organisasjonsledd i 
NFF.  
 

  

  

Fokusområde 4 Fysioterapi 

Delmål Arbeide for høy 
kvalitet i all utøvelse 

av fysioterapifaget.  
  

Bidra til at fysioterapi er 

mer synlig i media. 

Være oppdaterte på 

samfunns-debatten 

og aktuelle saker der 

fysioterapeuter/ 

fysioterapi 

aktualiseres. 

Tiltak Dialog med 
fysioterapiutdannin
gen i Tromsø.  
Faglige 

arrangement. 

Dele aktuelle 

arrangementer i 

regi av NFF i 

regionen. 

Delta i det offentlige 
ordskiftet. 
Oppfordre og bistå 
medlemmer til å delta i 
debatten. 
Aktiv i sosiale media. 

Gi innspill i 
høringsuttalelser, 
budsjettprosesser, 
utarbeidelse av 
planverk med mer.  
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Resultatbudsjett per avdeling/prosjekt

Avdeling 910 - Region Nord

Budsjett: 1 - Standard Budsjett

Periode: 202301

Prosjekt Prosjektnavn Konto Kontonavn REGNSKAP BUDSJETT BUDSJETT

2022 2022 2023

91000001 Styremøter - Region Nord -110,764 -75,000 -92,237 

91000002 Faglig aktiviteter regioner - Region Nord -59,205 0 -10,000 

91000005 Årsmøte - Region Nord -59,101 -52,000 -27,707 

91000008 Delegatmøter regioner - Region Nord -45,955 -65,000 -4,978 

91000011 Generelle kostnader - Region Nord 0 0 -515 

91000030 Politisk påvirkningsarbeid - Region Nord 0 0 0

91000043 Regional valgkomite - Region Nord -23,608 -30,000 0

91000044 KP opplæring - Region Nord 0 0 0

91000045 Medlemsmøter - Region Nord -70,942 -90,000 -80,500 

91000050 Studentarbeid - Region Nord -11,634 -25,000 -25,000 

91000061 Juridisk - Region Nord -5,278 0 -5,000 

91000063 Kurs  - tillitsvalgt - Region Nord 0 0 0

91000100 Utgifter ifm streiken - Region Nord 0 0 0

91090269 Fagdag for fysioterapeuter i NFF Region Nord 19,550 0 0

Resultat -366,937 -337,000 -245,938 



 

   

 

        Årsmøte 2023 

Sak 5.1 

Fra: Regionstyret 

Årsmøte 2024 

Bakgrunn: 

Region Nord har en tradisjon hvor en beslutter hvor påfølgende årsmøte skal arrangeres på 

inneværende årsmøte. Dette har sørget for at årsmøtet i regionen har vært arrangert på 

ulike steder i regionen.  

Kostnadene ved å gjennomføre årsmøte fysisk er store og vil variere utfra sammensetning av 

styre og lokalisasjon for årsmøtet. Regionstyret ber årsmøte om muligheten til å gjøre 

vurderingen om årsmøtet skal gjennomføres fysisk eller digitalt i 2024.  

 

Forslag til vedtak:  

NFF region Nords Årsmøte 2023, gir regionstyret myndighet til å avgjøre om Årsmøtet i 2024 

gjennomføres fysisk eller digitelt. 
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