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Referat fra Styremøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv, Guriset, 4.mars 2003.
Tilstede:

1.

Knut Bakke, leder,
Solveig Aspaas, Kasserer
Øyvin Aamodt, varamedlem
Arvid Lone

Årsmøte

Rapport fra valgkomiteen: Mangler kandidat til nytt varamedlem, men styret foreslår Bjørn Kenny Skomakerstuen for komiteen.
Knut og Solveig stiller til gjenvalg, Reidun er ikke på valg denne gangen.
2.

Økonomi

Regnskapene for både 2001 og 2002 legges fram på årsmøtet i revidert stand. Regnskapet som ble lagt fram i fjor var ikke ferdig
revidert. Alt er da nå i rute igjen.
Budsjettet for 2003 ble vedtatt i styret og legges fram på årsmøtet. Forslaget innebærer ingen endring i kontingentsatsene i og med
at vår økonomi er god og et relativt lite budsjettert underskudd er helt greit. Det vil kunne være aktuelt å foreslå kontingentøkning
neste år.
Det var enighet i styret om igjen å søke sosialdepartementet om tilskudd til drift av Samarbeidsforum. Øyvin gjør dette. Vi søker
om støtte til reiseutgifter og administrative utgifter. Problemet her er at det har vært uklarhet om hvor en slik søknad skal sendes,
nå etter at Rusmiddeldirektoratet er lagt ned. Vi budsjetterer ikke med slik støtte.
3.

Det Nytter-videreføring

Inger Granby har henvendt seg til Samarbeidsforum for å diskutere en eventuell videreføring av Det Nytter-arbeidet.
Neste styremøte (på forsommeren)legges derfor til Trondheim og Inger inviteres inn for å diskutere dette videre.
4.

Uke 45

Ideer til tema og innledere ble diskutert. Arvid får fullmakt til å jobbe videre med dette.
5.

Eventuelt

v

Samarbeidsforum opprettholder sitt medlemsskap i Fagrådet for Rusfeltet i Norge, og Samarbeidsforum skal være
representert på Fagrådets årsmøte.

v

Rusfeltets Samarbeidsorgan har henvendt seg til Samarbeidsforum med forespørsel om vi ønsker å bli medlem hos dem. Det
ønsker vi ikke.
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