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PROTOKOLL HOVEDSTYRESAKER 
DIGITAL BEHANDLING 

Desember 2019 
 

Behandles digitalt pr. e-post, utsendt 19. desember 2019 med svarfrist 2. januar 2020, av:   
Lene P. Våmartveit, styreleder 

    Merete Skaarud, nestleder 
    Inge Kirknes, styremedlem 
    Helle Christensen, styremedlem 
    Gunnel Broshaug, styremedlem 

Stig Christophersen, styremedlem 
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Orientering om endringer pga permisjon av tillitsvalgt i kontrollkomiteen 
Orienteringssak 

 
 

HS-sak 
90/19  
 

Søknad av tapt lønn grunnet deltakelse på landsmøte 
Vedtakssak 
 
Marianne Sollund deltok på landsmøtet i Sandefjord 25.-27. oktober 2019, som representat 
fra fylkesforeningen i Troms. 
 
Marianne fikk innvilget permisjon uten lønn fra sin arbeidsplass for fredagen den 25.oktober 
2019, noe som utgjør kr 2702,-. Hun måtte søke permisjon, da dagen ble brukt til reise for å 
rekke frem til starten av landsmøtet.  
 
Hun sende en søknad til styret i fylkesforeningen i Troms om å få dekket tapt lønn. Siden 
Landsmøtet besluttet at styret i Troms ikke var lovlig valgt, har fylkesstyret ikke behandlet 
søknaden.  
 
Marianne ber derfor hovedstyret å behandle søknaden.  
 
Vedtak 
Styret innvilger søknaden om tapt lønn grunnet deltakelse på landsmøtet 2019. Midler vil bli 
trukket fra kontingentrefusjonen til fylkesforeningen i Troms. 
 

HS- sak 
91/19 
 

Budsjett 2020 
Vedtakssak 
 
Viser til vedtak i HS-sak 80/19, og sender som avtalt nytt budsjettforslag til vedtak. 
 
Det er justert ned noen flere kostnader i dette forslaget, samt at det er tatt inn noen flere 
overhead inntekter fra Borbyggerprosjektet. (Kostnad for div sekretariatshjelp, 
økonomitjenester etc.) 
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Med disse endringene har vi nå et budsjett som går i balanse med en liten vipp over på et 
positivt budsjettmål på driftsresultatet. Budsjettet er fremdeles svært krevende å realisere, og 
det krever som tidligere nevnt mye fokus på å få inn mer inntekter for å realisere større 
prosjekter i driften som f.eks. Arendalsuka, regional fosterhjemskonferanse, modernisering av 
kommunikasjonsflater og utvikling av verktøy til tillitsvalgte, likepersoner, brukermedvirkere 
o.l. 
 
Det er allikevel motiverende å jobbe med et budsjett i balanse selv om ambisjonene er høye. 
 
Vedtak 
Styret godkjenner fremlagt budsjett for 2020. 
 

HS- sak 
92/19 
  
 

Orientering om endringer pga permisjon av tillitsvalgt i kontrollkomiteen 
Orienteringssak 
 
Leder i kontrollkomiteen Mette C Westergren informerer om at nestleder i kontrollkomiteen 
Svein Karlsen er nødt til å søke permisjon på ubestemt tid i sitt verv. 
Solfrid Ruud Rekdal rykker opp som nestleder og Gine Sægrov som styremedlem iht 
retningslinjer for valgkomiteen. 
Solfrid Ruud Rekdal har informert leder i hovedstyret om at hun trer til side fra sitt verv som 
leder i Fylkesforeningen i Oslo med øyeblikkelig virkning, og nestleder i fylkesstyret går inn 
som leder i Oslo. 
 
Vedtak 
Styret tar informasjonen til orientering. 
 

 
Oslo, januar 2020 

  

Lene P. Våmartveit 
Styreleder 

Merete Skaarud 
Nestleder 

Gunnel Broshaug 
Styremedlem 

Helle Christensen 
Styremedlem 

Inge Kirknes 
Styremedlem 

Stig Christophersen 
Styremedlem 


