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Beslutningsmøte 
 
Sak 1    Evaluering av høstkurs 2021  
Det ble lagt opp til en evaluering av høstkurset 23. og 26. november 2021 med sikte på 
forbedringspunkter til senere kurs, og med utgangspunkt i Questback-evaluering fra 
kursdeltakerne.   
 

Det ble videre lagt opp til en evaluering om gjennomføringen av jubileumskurs, 
tariffkonferansen og bankett basert på styrets erfaringer.   
 

 Vedtak 
Styret gjennomførte evaluering av høstkurset 2021, med utgangspunkt i 
tilbakemeldinger fra deltakerne.   
 
Leder og sekretariatet bes følge opp saken i samsvar med styrets drøftelser. 

 

 



Sak 2 Tariffkonferansen – godkjenning av protokoll og oppfølging av vedtak  
 Sekretariatet hadde utarbeidet forslag til protokoll fra tariffkonferansen 23.-24. november 
2021 for godkjenning i styret. Styret kom med innspill til protokollen.   
   
Styret foretok videre en gjennomgang av vedtakene fra tariffkonferansen for videre 
oppfølging, herunder arbeidsgruppe for vurdering av kjerneoppgaver og ressursbruk.   
  
 

Vedtak 
Styret godkjente protokoll fra tariffkonferansen 23.-24. november 2021, med de 
endringer som fremkom. Styret laget en plan for oppfølging av vedtak fattet under 
tariffkonferansen. 
 
Ingeborg Henriksen gis fullmakt til å gå i dialog med aktuelle medlemmer til 
arbeidsgruppen for vurdering av kjerneoppgaver og ressursbruk. Saken settes opp til 
ny behandling i styret for endelig oppnevnelse av arbeidsgruppen på 
arbeidsseminaret i januar.  
 

  

 
Sak 3 Ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9.februar 2022  
Landrådet har vedtatt å avholde ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. februar 2022. Formålet 
med ekstraordinært landsrådsmøte er å drøfte rapport fra prosjekt 3, og rapport fra 
arbeidsgruppe om arbeidsbelastning/arbeidsliv og å vedta Ylfs prioriteringer til oppgjøret 
2022.   
 
Det ble lagt opp til at begge rapportene, samt styrets forslag til prioriteringer vil bli drøftet 
og vedtatt på styrets arbeidsseminar 5.-7. januar 2022.   
 
Sekretariatet hadde fremlagt utkast til saksliste til ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. 
februar 2022. 
 
Styret drøftet videre forslag til ordstyrer til ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. februar 2022. 
  

Vedtak 
Styret vedtok saksliste til ekstraordinært landsrådsmøte 8.-9. februar 2022. Leder og 
sekretariatet gis fullmakt til å avklare valg av ordstyrer med bakgrunn i styrets 
drøftelser.  

  
 


