Referat fra årsmøte Oslo/Akershus fylkeslag –2018
Sted: Danske Bank, Aker brygge
Dato 11.juni 2018
Del I: Fagkveld:
Faglig innledning: Varsling på Arbeidsplassen
Geir Lippestad og Agnete Sommerset fra Advokatfirmaet Lippestad snakket om varsling på
arbeidsplassen. Belyste temaet; Hva er et varsel? Hvem skal man varsle til? Hvilket eierskap har
arbeidstakerne til varslingsrutinene på en arbeidsplass? Hva med anonymitet?
God stemning. 42 medlemmer tilstede.

Del II: Årsmøte
31 medlemmer til stede.
Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
Enstemmig vedtatt
Sak 2. Valg av ordstyrer og referent
Forslag:
Ordstyrer: Johanne Solheim og Anne Solheim
Referent: Torunn Helle
Enstemmig vedtatt
Sak 3. Innkomne saker
Ingen innkomne saker
Sak 4. Forslag til lokale retningslinjer for valg av fylkesstyre
Anne Solheim la fram styrets forslag til valgregler som stadfester praksis for valg av fylkesstyret,
samt fast plass for leder av fagutvalg.
Styrets forslag:
Årsmøtet velger fylkesstyre.
Leder, nestleder, minst 4 medlemmer av fylkesstyret og vararepresentanter velges av årsmøtet.
Valgperioden for medlemmer av fylkesstyret er to år. Minimum halvparten av medlemmene er på valg hver gang, slik
at det er en overlapping og kontinuitet.
Fylkesstyret bør være representativt for medlemsmassen.
Leder velges for ett år av gangen.

Leder av fagutvalget velges av fagutvalget. Leder av fagutvalget er medlem av fylkesstyret.
Leder av studentlaget er medlem av fylkesstyret.

Valgkomite
Valgkomiteen foreslår kandidater til nytt fylkesstyre.
Valgkomiteen består av leder og to medlemmer.

Valgkomite velges av årsmøtet.
Faggruppen
Faggruppen rekrutteres blant fylkeslagets medlemmer.
Faggruppen konstituerer seg selv.
Faggruppen laget faglige møter og aktiviteter i fylkeslaget.

Motforslag:
Årsmøtet velger leder og nestleder for 2 år av gangen

Votering:
4 stemte for motforslaget
Resterende for styrets forslag
Vedtak
Styrets forslag til vedtektsendringer vedtatt.

Sak 5. Styrets beretning
Johanne Solheim la fram årsberetningen.
Forslag til vedtak:
Årsmøtet vedtar årsberetningen.
Enstemmig vedtatt
Sak 6. Regnskap og budsjett for perioden 2017-2018
Johanne Solheim la fram regnskap og budsjett
Forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskap og budsjett for perioden 2017-2018
Enstemmig vedtatt
Sak 8. Valg av styre
Anders G. Haugseth la fram valgkomiteens innstilling.

Forslag:
Leder:
Torunn Helle, NAV
Nestleder:
Johanne Solheim, Norsk Havneforening
Medlemmer:
Aud Christensen, Personalhuset
Camilla Andres, NAV
Line Tidemann, NAV
To kandidater meldte seg på årsmøtet; Nils G. Indahl, Drammen Kommune
Stein Akslen, Oslo/Akershus kemnerkontor
Det var ingen motkandidater.
Nytt fylkesstyre valgt ved akklamasjon
Sak 5. Valg av valgkomité
Forslag til vedtak:
Valgkomite:
Anne Solheim, Forskningsrådet
Robert Jomisko, NITO
Valgkomite valgt ved akklamasjon

