ÅRSBERETNING FOR 2016
Seksjon helse og sosial, Fagforbundet avd. 177 Tromsø.
Styret i SHS avd. 177:
Cecilie Juul (leder)
Ann Mari Kuivalainen (nest leder)
Mary Ann Rikardsen (styremedlem)
Elin M. Andresen (styremedlem)
Elin Eriksen (styremedlem)
Eivor Haukland (tiltrådte som styremedlem april 2016)

Det har vært avholdt 10 styremøter i løpet av 2016, hvorav 2 møter har vært fellesmøter
sammen med de andre seksjonsstyrene i forbindelse med planlegging av Fagforbundsuka i
uke 20 og i uke 48.
Hovedtillitsvalgt Ingrid L. Olsen og Ragnhild Størseth Hakkebo har deltatt på flere av møtene.
Saker som har kommet inn til styret har blitt drøftet, og hovedtillitsvalgte har også orientert
og informert om saker og ståa i kommunen.

Våren 2016 skulle det arrangeres «Turnuskurs» i regi av Fagforbundet Troms, dette ble
avlyst pga. streik i hotell og restaurant bransjen. Vi håper det blir arrangert i løpet av 2017.

Den 23. mai ble det arrangert medlemsmøte i fagforbundets lokaler på Stortorget.
Hovedtillitsvalgt Ingrid L. Olsen fremla om tema «Turnus og tariff».
Cecilie Juul fremla om prosjektet «Godt kosthold er god omsorg».
En innholdsrik kveld med god servering.

Den 2. juni, hadde vi styret i SHS fra fylket med på arbeidsplassbesøk på ulike avdelinger i
kommunen. Nestleder i SHS sentralt Irene Lutter var også med.

Under Fagforbundsuka i uke 20, ble det utført arbeidsplass besøk i Tromsø og ute i distriktet.
22. juni ble det arrangert medlemsmøte for alle seksjoners medlemmer i Fagforbundets
lokaler. Det var et godt oppmøte fra medlemmene, de fikk god servering, underholdning fra
Britt Eva Løkkemo og Kurt Samuelsen med Piaf-kabareten.
Hovedtillitsvalgt Fred Magne Johansen og Ingrid L. Olsen informerte om årets tariffoppgjør.

Kokkens dag, den 20. oktober, ble markert med arbeidsplassbesøk hos ISS.
Europeisk dag for helsefagarbeidere, den 26. november, ble markert med arbeidsplassbesøk
hos flere av kommunens sykehjem.
Vi hadde med Fagforbundsrekvisitter, blomster og fruktkurv til de dyktige arbeiderne.

Under Fagforbundsuka i uke 48, hadde styret stand i Storgata. Til tross for dårlig vær, var det
mange som slo av en prat med oss og fikk servert kaffe og nystekte vafler.
Den 1. desember ble det arrangert medlemsmøte for alle seksjoners medlemmer. På ny var
det godt oppmøte og god servering. Ingrid Evertsen underholdet med kåseri.
Kvalitetsrådgiver fra kommunen, Elisabet Breivik fremla om tema «Avvik - arbeid med
uønskede hendelser og lovpålagte oppgaver.

Nestleder Ann Mari og leder Cecilie deltok på Manifestkonferansen som ble arrangert i Oslo
den 1. mars.
Ann-Mari deltok høsten 2016 på konferansen «Kvinner på tvers» som ble arrangert i Oslo.
Leder Cecilie deltok på «Storbysamlings konferanse» som ble arrangert i Fredrikstad
5-7 april, «Regions samling for seksjonsledere» i regi av Fagforbundet Troms den 14. april,
«Samspill konferansen» som ble arrangert i Tromsø den 7 – 8. november og
«Skandinavisk velferdskonferanse» ble arrangert i Oslo den 14 – 15. november.

Vi i styret ønsker at medlemmer gjerne må komme med innspill og ideer til temaer og saker
som er ønskelig styret skal ta opp.
Vi ser frem til et nytt spennende og innholdsrikt 2017.
Styret takker alle for et godt samarbeid i 2016.

Vi vil herved rose alle og en hver for det fantastiske arbeidet som
utføres der ute 

Fra Styret v/Cecilie Juul

