
fusmste 2ol4

LOP Landslaget for Offentlige Pensjonister
Bergen og omland

Referat irsmste 2014

Tidspunlc* 28. januar 2014H.12.4A.
Sted: Hotel Norge, Bergen.
Antall fremmstte medlemmer: 35

Styreledereno Gunda Falao Sparre, snsket velkommen og ledet sak I og 2.

Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Innkalling og sakliste ble god(ient uten merknader.

Sak 2. Valg av flrsmstedirigent
Styret ved lederen foreslo Karin-Marie Flo som dirigent for &rsmstet. Vedtatt med
akklamasjon.
Karin-Marie Flo overtok som fusmsteleder.

Sak 3. VaIg av funksjoncrer pl flrsmstet.
a. To referenter: Bjorg Rasmussen og Ivar Schjetne
b. To til iunderskrive protokollen: Ragnhild V. Toft og John Ivar Solvik
c. To til tellekorps: Bjorg Aase Hovland og Tor Hovland
Vedtau med akklamasjon.

Sak 4. Arsmelding for kalenderSret 2013.
Sekretaren, Aud Sunde Reiso, leste opp pkt. I * 4 og 6 - 9 av irsmeldingen.
Det var fem merknader til meldingen: Under pkt. 3 Valgkomite: Jon Rasmussen har
vaert medlem i stedet for Mmy Nordeide. Under pkt. 7 Representasjon i ulike
rdd/utvalglprosjekt skal funksjonen til Willy Gustafson vcre <r6dsmedlem>>, Annelise
Olsen <<varamedlem>, Ingri Linde <rfldsmedlem> og Anne-Karin Davidsen
<ridsmedlem fra og med februar 2013>r.
Enstemmig vedtak Arsmeldingen for 2013 godkjennes med innkomne merknader.

Arsmeldingen fra turkomiteen ble tatt til etterretning.

Sak.S. Revidert regnskap for kalenderAret 2013.
Kassereren, Johannes Bolstad, giennomgikk resultatregnskapet og balansen, og
mstelederen leste opp revisjonsberetningen. Regnskapet viste et overskudd pE kr
12 592,01, som blir lagt til egenkapitalen. Det var ingen sporsmdl til regnskapet, og
det ble godkjent med akklamasjon.

Sak 6. Innsendte saker fra medlemmene.
Det forel$ ingen innsendte saker fra medlemmene.
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Sak 7. Saker fra styret.
7.1. Vedtektsendringen den 24. september 2013.

Den24. september 2013 ble det holdt ekstraordinert fusmste i LOP Bergen og
omland, og styret snsker at det ordinrre fursmstet tar til orientering det
vedtaket som da ble giort. Vedtaket lsd som folger: (LOP Bergen og omland,
samlet til ekstraordinert &rsmote 24.09.2013, ststter intensjonen i
Sentralstyrets forslag til endring av de sentrale vedtektenes $$ 1,3 og 4, og at
de foreslitte endringer blir lagt frem som forslag til endelig vedtak pi LOPs
landsmote 13. - 15. juni 2014.>
Enstemmig vedtak:
Det ordinrere $rsmstet i LOP Bergen og omland, samlet 28. januar 2014, tar til
orientering det vedtak som ble fattetpitlagets ekstraordinere fusmste den
24.A9.24n.

7.2. Resolusjon: < Sprfrkproblemer i helsevesenet'D
Arsmstet sluttet seg til folgende resolusjon ved akklamasjon:

(I de siste fuene er det ansatt mange utenlandske helsearbeidere i Norge.
Norskkunnskapene deres er ofte lite tilfredsstillende. Det er ikke uproblematisk
at en i mange yrker hvor kommunikasjon er viktig, kan oppleve at
sprfftbarrierer kan komme i veien for at informasjon n6r frem. Det finnes
dessverre eksempler p6 at helsepersonalets manglende norskkunnskaper har
ffittfatale folger. A overvinne spr6kbarrierer i offentlige etater er helt
nodvendig foi at etatene skal fungere godt. Arbeidsgiver skal sorge for at den

de ansetter, har de rette kvalifikasjonene til & kunne utfsre arbeidsoppgavene. I
dette ligger ogsi en plikt til A pise at personalet har tilstrekkelige
norskkunnskaper. Personalansvaret pi dette omr$det er ofte plassert hos
avdelingslegetll.r avdelingssykepleier. Disse har sjelden en god formell
utdanning i norsk. Helsedirektoratet har gitt ut en tettledning om blant annet
krav til sfrakferdighet og kommunikasjonsevne for stillingen. P& dette omr6det
er rettledningen altfor svak. Kravene til sprakferdighet og
kommunikasjonsevne rir6 revideres. Ferdigheten i norsk hos de ansatte mi
heves. Personer med god formell norskkunnskap mi giennomfore testingen.
Kravene mA gielde i samtlige fflker og kommuner, og dette mi de kunne
samarbeide om.>

Sak 8, Lokallagskontingenten for 2014.
Styrelediren la fram styrets forslag om ikke 6 endre gieldende lokallagskontingent.
Enstemmig vedtak: Lokallagskontingenten forblir uendret for 2014: kr 100,-. Den
sentrale kontingenten er kr 2}0,-,og den kreves inn sammen med
lokallagskontingenten, slik at samlet kontingent blir kr 300,-.

Sak 9., Rammebudsiett far 2014.
Kassereren orienterte og fremmet styrets forslag.
Enstemmig vedtak Styrets rammebudsjett for 2014 godkjennes og legges ved
protokollen.

Sak 10, Valg.
10.1. Yalg av styre for 2A14,
Valgkomiteens ledero Karin-Marie Flo, la fram komiteens forslag.
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Alle valg ble vedtatt med akklamasjon. Ingen snsket skriftlig avstemning.
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/ Leder: Gunda Falao Sparre

Styremedlemmer: Jorunn Solberg
Aud Sunde Reiso
Ragnhild V. Toft
Anne-Karin Davidsen
Willy Jan Lsnne
Annelise Olsen

Varamedlenrmer: l.SveinNjaastad
2. Connie Moberg
3. Ole Konrad Ekerhovd

gienvalg ett 6r

gjenvalg to fu
gienvalg to ir
ny tofu
ikke p& valg ett ir igien
ikke pi valg ett tu igien
ikke pA valg ett tu igfen

gfenvalg ett 6r
ny ett fu
ny ett &r

gienvalg ett ir
gienvalg ett 6r

fusmstereferent

Revisor:

Vararevisor:

Willy Gustafson

Bjorg Rasmussen

10.2. Valg av valgkomite for 2014'
Styret ved lideren foreslo folgende valgkomite: 

.

Anne Karin fepssy (gienval{), Oystein Falch (gienvalg) og Johannes Bolstad (ny)'

Varamedlem: Ivar Schjetne (nY)'
Forslaget ble vedtatt mea afctfamasjon. Valgkomiteen konstituerer seg selv-

10.3. Delegater til LOPs landsmote 2014'
Utsendinger:'Gunda Falao Sparre, Jorunn Solberg, Willy Jan Lsnne og Anne-Karin
Davidsen.
Suppleanter: Aud Sunde Reiso og Ragnhild V' Toft'

10.4. Kandidat til LOPs sentralstyre'
Folgende rtyr"iotrtug ble vedtatt med akklamasjon: <Arsmstet i LOP Bergen og

omland foreslfu gienialg p6 Johannes Bolstad som medlem av LOPs sentralstyre.>.

Mstelederen avsluttet med 6 takke styret for et godt utfort arbeid'

Arsmstet slutt kl. 14.00.

Bergen, 3 1. januar 2014.
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fusmstereferent

Q**J^rrr.f "'-T+*Ragrlhila v. Toft \
valgt til 6 underskrive protokollen

X,1*
Ivar Solvik
til 6 underskrive protokollen


