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- Tillitsvalgte

- Forventninger

- Styrets sammensetning

- Andre ressurspersoner

Agenda



Hva betyr det 
å være 
tillitsvalgt?



- Frivillig verv

- Du er valgt eller 
oppnevnt av noen andre

Hva betyr det 
å være 
tillitsvalgt?



Hva kjennetegner en god 
tillitsvalgt?

Skriv ned 3 ting i chatten





Hvem er det som har 
forventninger til deg som 

tillitsvalgt?
Tenk for deg selv i 30 sekunder før du svarer i chatten
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Fylkeslag

Koordinerer og følger opp lokallag/foreninger

Lokallag/foreninger 

Der medlemmene er

Landsmøte 

Gjennomføres hvert 2. år

Forbundsstyret 

Velges på landsmøte

Landskonferanse BURG 

Gjennomføres hvert 2. år

BURG sentralstyret 

Velges på landskonferanse

BURG-Grupper
Aktiviteter for barn og ungdom
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Fylkeslag

Koordinerer og følger opp lokallag/foreninger



Hvilke roller finner vi i styret 
i fylkeslaget?

§10



§10

Fylkesstyret 
består av 
fem eller syv 
medlemmer; 

Leder

Nestleder

Kasserer

Studieleder

Styremedlem

*Styremedlem

*Styremedlem

To varamedlemmer



§10

Fylkesstyret 
består av 
fem eller syv 
medlemmer; 

Leder

Nestleder

Kasserer

Studieleder

Styremedlem

*Styremedlem

*Styremedlem

To varamedlemmer



§10

Fylkesstyret 
består av 
fem eller syv 
medlemmer; 

Leder

Nestleder

Kasserer

Studieleder

Styremedlem

*Styremedlem

*Styremedlem

To varamedlemmer

Der det er BURG-

gruppe inngår en 

representant valgt av 

BURG-gruppen i 

styret med vara.



§10

Fylkesstyret 
består av 
fem eller syv 
medlemmer; 

Leder

Nestleder

Kasserer

Studieleder

Styremedlem

*Styremedlem

*Styremedlem

To varamedlemmer

Der det ikke finnes 

egen BURG-gruppe 

oppnevnes en 

person med særskilt 

ansvar for å ivareta 

barns- og unges 

interesser og arbeid



Andre verv som skal 
oppnevnes?



§10

Fylkesstyret 
oppnevner;

Fylkeskontakt for diagnosearbeid i organisasjonen

Diagnosekontakter i samarbeid med fylkeskontakten

Reuma-Sol kontakt

Fylkesveileder

Trenings- og mosjonskontakt



§10

Fylkesstyret 
oppnevner;

Fylkeskontakt for diagnosearbeid i organisasjonen

Diagnosekontakter i samarbeid med fylkeskontakten

Reuma-Sol kontakt

Fylkesveileder

Trenings- og mosjonskontakt

Kan være en innad i 

styret eller noen 

utenfor styret



Andre 
roller/verv 
som skal 
besettes;

1 representant til BURG-styret – BURGs retningslinjer

To ansvarlige for politikk og kommunikasjon – overordnet strategi

Frisklivsagent – må gjennomføre kurs og bli godkjent

Valgkomite – velges på årsmøte

Dirigent på årsmøter – fylkesstyret foreslår – må formelt velges

Protokollfører til årsmøtet – fylkesstyret foreslår – må formelt velges
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Frisklivsagent – må gjennomføre kurs og bli godkjent

Valgkomite – velges på årsmøte

Dirigent på årsmøter – fylkesstyret foreslår – må formelt velges

Protokollfører til årsmøtet – fylkesstyret foreslår – må formelt velges



Oppgaver og ansvar til de 
ulike rollene



Fylkesleder: Leder styret i fylkeslaget – Øverste 
leder i fylkeslaget, setter agenda, arbeidsleder 

for fylkessekretær. Ordstyrer på styremøter. 

Nestleder: Stedfortreder for fylkesleder, deler 
en del oppgaver med fylkesleder

Kasserer: Økonomi, budsjett og 
regnskap/kontroll på økonomien, kontere bilag



Styremedlemmer: Får oppgaver etter 
konstituering, deltar aktivt i behandling av 

styresaker.

Studieleder: Overordnet ansvar for kurs og 
studiearbeid. Oppretter og rapporterer kurs i 

KursAdmin.

BURGs representant:Sørge for at BURG 
medlemmene i fylket blir ivaretatt og har 

aktivitetstilbud. Være BURGs stemme inn i styret.



Varamedlem: Hopper inn og 
fungerer som ordinært 

styremedlem når noen er borte. 
Noen deltar fast på styremøter

Valgkomite: Rekrutterer og 
legge frem forslag til nytt styre.



Fylkesveileder - Følger opp, lærer opp, 
godkjenner likepersoner fra alle 

lokalforeninger, Koordinerer LP- rapportering

Fylkesdiagnosekontakt - Planlegge og 
gjennomføre diagnosespesifikk aktivitet og 

veiledning i fylket

Reuma-Sol kontakt - Organisere turer til RS og 
promotere RS i fylket



TM-kontakt - Ha oversikt over alle 
treningsaktiviteter i hele fylket. 

Veileder lokalforeninger i å drive 
treningsaktivitet

Frisklivsagenter - Holder Sykt Aktiv 
kurs og friskfokuserte aktiviteter, 
kontaktperson for sykt aktiv deltagere 
(må samarbeide med TM kontakt)



Styremedlemmer
Oppnevnte 

ressurspersoner
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Oppnevnte 

ressurspersoner
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Styremedlemmer
Oppnevnte 

ressurspersoner
Ildsjeler Frivillige Ansatte Medlemmer



Styremedlemmer
Oppnevnte 

ressurspersoner
Ildsjeler Frivillige Ansatte Medlemmer



Takk for meg
lotte@revmatiker.no

mailto:lotte@revmatiker.no

