TELEMARK LOKALAVDELING

Referat fra årsmøtet i Telemark lokalavdeling 2019
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av møteleder og referent
Ole Morten Eyra ble valgt til møteleder, og Camilla Nørgaard Marcussen ble valgt til referent.

3.

Gjennomgang av Styrets årsmeldingen 2018

Kommentar om at kollegastøttegruppe blir ikke brukt. Dette var tema på ledersamling da det
er store variasjoner på hvor mye disse blir brukt i de forskjellige lokallagene. Hva er årsaken
til dette? Styret oppfordres til å jobbe med å gjøre kollegastøttegruppen mer kjent. I tillegg
oppfordres styret til å ha dette i betraktning ved rekrutering til kollegastøttegruppen. Telemark
lokallag har bedt om å få tilsendt en brosjyre om kollegastøtte som vi kan gi til medlemmer
lokalt.
Tillitsvalgte fra sykehuset henvendte seg til styret i fjor uten svar, styret oppfordres til å
besvare henvendelser.
Styret får ros for en god innsats i år.
Årsmeldingen ble godkjent.

4. Rekruttering tillitsvalgte og styret
Styreleder Birgitte Lindøe informerte om nye og avtroppende personer i styret,
forhandlingsutvalget og kollegastøttegruppen for 2019.
Kommentar om at styret oppfordres til å dokumentere aktiviteten med rekrutering av
tillitsvalgte i årsmeldingen.
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5.

Saker som er reist av styret eller av lokalavdelingens
medlemmer, med innspill til satsingsområder/arbeidsoppgaver
2019

Telemark lokallag har jobbet med og skal jobbe med revidering av normalvedtekter for
lokalavdelinger. Telemark kommer med i en komité som skal jobbe med dette.
Telemark lokallag kommer til å jobbe med saker på styreseminaret –herunder komme med
innspill til hovedsatsningsområdet.
Styret er interessert i å vite hva medlemmer av Telemark lokallag tenker om
hovedsatsningsområdet. Skal vi beholde det nåværende hovedsatsningsområdet (forebygging
for barn og unge) eller har dere forslag til nytt hovedsatsningsområde. Styret kommer til å
legge ut informasjon på facebooksiden om dette. Kjetil Kaasin informerte om andre mulige
hovedsatsningsområder: eldre og arbeid.
6.

Orientering om lokalavdelingens regnskap 2018

Regnskapet ble godkjent uten kommentar.

7.

Lokalavdelingens budsjett 2019

Budsjettforslaget for 2019 ble godkjent.

8. Valg av eventuelt leder, styre- og utvalgsmedlemmer
varamedlemmer, revisor og valgkomité
Birgitte Lindøe informerte om valgkomiteen sin innstilling til NPF Telemark lokalavdeling
styret, forhandlingsutvalget og kollegastøttegruppen for 2019.
Innstillinger til årsmøte 13.02.19.
Styret:
Birgitte Lindøe (Leder) gjenvalg (første gang valgt inn 2013).
Karen Ragnarsdottir (Kasserer/nestleder) – gjenvalg til en fjerde periode (første gang valgt
inn i 2013).
Camilla Nørgaard Marcussen (Sekretær) – fortsetter på 2. året i sin 2. periode (første gang
valgt inn i 2016).
Karina Renate Kulbeck (Styremedlem) – fortsetter på 2. året i sin 2. periode (første gang
valgt inn i 2016).
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Gry Holmern Halvorsen (Styremedlem – medieansvarlig og ansvarlig for tillitsvalgte) –
gjenvalg til 2. periode (første gang valgt inn i 2017).
Brita Rønning Iversen – ble valgt som styremedlem (styremedlem - ansvarlig for kommunen).
Brita har sittet i styret i to perioder tidligere (2013-2016).
Styrets medlemmer velges for to år av gangen.
Styrets leder velges for 1 år av gangen.
Styret fordeler selv sine oppgaver og roller seg imellom når styret er satt.
Revisor:
Guro Rønjom Isaksen – fortsetter på 4. året. Styret vil jobbe med å finne en ny revisor til
neste år.
Forhandlingsutvalg:
Simen Hjort Sulejewski - fortsetter
Edite Wam – fortsetter 3. året.
Kollegastøttegruppe:
Knut Halfdan Svendsen - Styret undersøker om han fortsetter
Bjørn Otto Meyer – Styret undersøker om han fortsetter.
Anne Kjendalen – gir seg etter ca. 6 år i kollegastøttegruppen – vi takker for innsatsen!
Valgkomitéen og styret vil jobbe med å rekrutere til kollegastøttegruppen. Styret legger ut
informasjon om det på facebookgruppe. Årsmøtet gir valgkomitéen i samarbeid med styret
myndighet til å utnevne en ny kollegastøttegruppe.
Sputljosprisen:
Karen Rasmussen - fortsetter
Festkomité for sommerfest:
Beate Bauer –fortsetter på 6.året
Anne Åsheim – fortsetter på 2. året
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Valgkomité:
Monica Døli – (fortsetter på 4.året)
Karina Kismul – ble valgt inn
Katarina Bøe – ble valgt inn
Yann Skyllingsstad – går ut av valgkomitéen, vi takker for innsatsen!

9. Sputljosprisen
Det har kommet inn tre nominasjoner. Årets vinner er kommunepsykolog i Bø og Sauherad
kommune Brita Rønning Iversen for sitt flotte arbeidet! Hun har vært i media flere ganger om
tema psykisk helse, Ung Arena Midt-Telemark, Ung data undersøkelsen og hennes jobb som
kommunepsykolog, og hun har til og med vært løsningsordet i kryssordet i Bø blad!
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