
Handlingsområder Tiltak Frist Ansvar

Gjennomføring av styremøter

Strategi for styrets arbeid 2019 - intern organisering

Ta i bruk digitale styremøter 

Oppdatere og utvikle Region Øst hjemmeside

Styremøter min x 4 i året, styreseminar

Styreseminar, dagsseminar

Årsmøte

Se eget møteplan/ årsplan

Ansvar og oppgavefordeling, ta i bruk evalueringskjema

Legge til rette for digitale telefonmøter

Oppdatere og utvikle region øst hjemmeside med riktige informasjoner, 

bilder etc.

Styreleder

Styreleder

Styret

Styret

Styret

Styret evt. v/hjelp av sekretariatet

Ansvarlig delegert styremedlem sammen med 

sekretariatet

Forberede mellomoppgjøret 2019 og lokale 

forhandlinger

Legge strategiplaner og kommunikasjonsaktivitet Våren Styret

Sikre et funksjonelt forhandlingskorps Forberede og sikre en fungerende forhandlerkorps Styret og forhandlingskoordinatorene

Styrke samarbeidet på tvers og bidra til større åpenhet 

mellom regionalt og lokallag

Delta på årsmøte til lokallag og arrangere møter for status fra lokallagene. Styret 

Avdekke behov for tiltak Informere styret om hvilke steder det er behov for innsats, melde fra til 

sentral forhandlingskoordinator og evt. sekretariatet for biståelse

Hele året Forhandlingskoordinator

Kurs/samling for tillitsvalgte Opprette tillitsvalgtsnettverk og oppfordre tillitsvalgte å melde seg på 

kurs/samling

Hele året Forhandlingskoordinator og evt. i samarbeid med lokallag

Kommune- og regionsreform - konsekvenser Følge og evt. bistå tillitsvalgte i samarbeid med sekretariatet Hele året Styret, ansvarlig kontaktperson fra sekretariatet i 

samarbeid med interimstyret

Medlemskveld Faglig foredrag med tilrettelagt politisk debatt og sosialt samvær Høsten Styret

Øke antallet studentmedlemmer Organsiere stand på Oslo met, Uio Våren Studentkontakt i sam. m/studentleder

Medlemspleie & Vekst

Organisering av styrearbeid

Lokale forhandlinger

HANDLINGSPLAN 2019



Finne flere arenaer for politisk debatt i regionen Årsmøte, medlemskveld og annet Kontinuerlig Styret

Saker til behandling Saksbehandle saker fra Hovedstyret, valgkomité,  lokallag og evt andre Kontinuerlig og 

ved frister

Styret

Vedteksendringer seniorlag Informere andre regioner om seniorlag Våren Seniorkontakt

Politisk arbeid Fremme saker for/ til hovedstyret Hele året Styret

Politisk råd 2019

Landsmøte 2019

Dagseminar/ styremøte, beh høringsuttalelser 

Gjennomgå sakskart  og politisk råd 

Delta på politisk råd

Forberede og delta på landsmøte nov.2019 

april 

13-14.juni

14-16.nov

Styret

Styret

Delegasjon

Delegesjon, valgt årsmøte 2019

Politikk






