Informasjon om styrearbeid ALNSF
Her er en liten redegjørelse for styrearbeidet i ALNSF. Det er ingenting som er skrevet i
stein. Endringer kan styre gjøre ettersom det passer. Her kommer en kort beskrivelse av
hvordan det fungerer per i dag.

ALNSF styre består av seks medlemmer, et vara medlem og leder for utdanningsutvalget. Det er eget
valg på leder, og på vara, ellers konstituerer styret seg selv. Vara representant stiller på lik linje med de
øvrige medlemmene på alle styremøter, men har ikke stemmerett når styret er fulltallig. (For 2019-2020
vurderes å ha en 2. vara representant som ikke møter på styremøter).
Det er cirka 8 styremøter i året – eventuelt med tillegg av Skypemøter. De siste årene har det vært tre
dagsmøter og fire styremøter vært to-dagersmøter. Styremøtene er stort sett i Oslo på Sykepleiernes
hus i Tollbugata 22, Populært kalt T22. Siste møte før jul har tradisjonelt sett blitt avholdt i kommende
års ”fagkongressby”, og julemiddag spises sammen med den lokale arrangørgruppa. Vi har behandlet
ca. 260 saker per år de siste årene.
ALNSF landsstyre er medarrangør og tilstede under ALNSF Fagkongress og
lokalgruppelederkonferansen. I forbindelse med fagkongress møter styret tre dager før kongressen
begynner. Dag 1: Styremøte, dag 2: Lokalgruppelederkonferanse (LGK), dag 3: GF eller fagkongress,
dag 4 & 5: Fagkongress. Under fagkongressen har ALNSF styret arbeidsoppgaver mtp representasjon
og lignende (vi får dessverre ikke med oss alle forelesninger).
Lokalgruppeledersamling arrangeres to ganger årlig. En i forbindelse med fagkongress og en på
vårparten. De siste årene har vårens LGK vært på hyttetur hvor vi starter fredags formiddag og
avsluttes søndag. Vi har og lagt styremøte torsdagen i forkant av LGK.
For å sitte i styret trenger en PC til arbeidet. ALNSF dekker 2000 kr per år for utgifter til bruk av egen
PC. Innkjøp av ALNSF-eid PC forekommer og.
Reise til og fra styremøter dekker ALNSF. Vi spiser felles måltider på styremøtene. ALNSF honorerer
ikke styremedlemmene og en får ikke dekket tapt arbeidsfortjeneste for styremøter, eller møtehonorar.
Det anbefales å avtale med arbeidsgiver når en går inn i et ALNSF verv. Tillitsvalgte i NSF har i
hovedavtalen fremforhandlet 12 dager fri per år til tillitsvalgtsarbeid. Denne avtalen gjelder ikke
faggruppearbeid, men arbeidsgiver kan velge å gi deg det. Samarbeid med arbeidsgiver, bytte, gi og ta
er ofte løsningen.
Når du stiller til valg er det en fordel å komme å presentere seg selv på Generalforsamlingen (GF). Den
avholdes i Kristiansand, 31. august kl.13 -17. Vi har ingen økonomiske støtteordninger for å komme til
GF, men NSF gir støtte til konferanse: https://www.nsf.no/kurs--og-konferansestotte/stipend/1747283
Oppgaver for styremedlemmer:
Nordisk og internasjonalt samarbeid
Sentralt fagforum, NSF
Ansvarlig for kontraktsinngåelser
Spesialistgodkjenning
Sosiale media

InspirA
ALNSFs hjemmeside og Facebook
ALNSFs profileringsutstyr (stands, brosjyrer m.m.)
Lokalgruppelederkonferanse - gjennomføring
Videreutdanning i prehospitalt arbeid
Hovedansvarlig fagkongress
Kontakt mot kongressbyrå
Kontraktinngåelser (kongressbyrå, fagkongress o.l.)
Fagkongress (økonomi og samarbeidspartnere)
Spesialistgodkjenning
Stipend
Bestille hotell og møterom i forbindelse med styremøter
Praktisk gjennomføring av GF
Kontaktperson Lederseminar
Medansvarlig ALNSFs hjemmeside og Facebook
Økonomiansvarlig
Oversikt over prosjektene (prosjektdeltagere og økonomi)
Medansvarlig fagkongress
Hovedansvarlig lokalgruppelederkonferanse
Medlemsrekruttering
Medlemsansvarlig
Vil du har mer informasjon, ikke nøl med å ta kontakt!
Med vennlig hilsen fra
Therese Jenssen Finjarn
– leder ALNSF
tlf: 900 82 187
mail: therese.finjarn@gmail.com eller kontakt@alnsf.no

