
REFERAT FRA STYREMØTE I SAMARBEIDSFORUM FOR NORSKE KOLLEKTIV

 
Sted: Guriseth Fjellstue
Tid:
 
Tilstede: Knut Bakke, Solveig Aspås, Arvid Lone og Reidun Hansen.
 
Saksliste:

1)                   Div. årsmøtesaker
2)                   Neste fagkonferanse
 

Sak 1.
Regnskapet er godkjent av revisor med et underskudd på kr. 22.329,57. Dette er ikke i tråd med budsjett vedtatt på siste årsmøte.
Underskuddet skyldes engasjement av Inger Granby og referansegruppa, og viser at styret har gått ut over rammene.
På kapitalkonto står det pr. d.d. kr.105.455,88 når alle medlemmer har betalt sin kontingent. Dette skyldes noe treghet i systemet.
Styret anbefaler at regnskapet godkjennes.
 
Innkomne forslag:
Styret gir ikke sin tilslutning til forslag om navneendring jmfr. Forrige årsmøte. Styret ser ikke noe behov for en slik endring på
det nåværende tidspunkt.
Samarbeidsforum har blitt høringsinstans, og har markert seg offentlig på flere måter. En navneendring kan skape uklarhet. Dette
legges fram for årsmøtet.
 
Sosialpolitisk utvalg:
Det er viktig å samarbeide med Norsk Forum for Terapeutiske Samfunn.
Styrets forslag legges fram for årsmøtet. Utvalget velges for 2 år.
 
Kontingent:
Styret foreslår å øke satsene med kr. 12.000.- pr år.
 
Sekretær:
Styret foreslår å velge 2 representanter som skal se på organisasjonen og vurdere behovet for å ansette en sekretær. Dette for å
ivareta kontinuitet og tilgjengelighet. Forslaget legges fram for årsmøte.
 
Forslag fra Skjerfheim
Forslag om en festival/konferanse for å presentere positive resultater støttes av styret. Forslaget legges fram for årsmøtet. Styret
må undersøke hvor vi kan søke økonomisk støtte til en slik konferanse.
 
Budsjett:
Styret har følgende budsjettforslag til årsmøtet:
Honorar til konsulent                         90.000.-
Sosialpolitisk utvalg                           40.000.-
Konferanse                                          20.000.-
Sum utgiftsøkning                        150.000.-
 
Sak 2
Neste fagkonferanse.
Styret har ikke noe konkret forslag til tema. Det var overraskende at det kom så få på denne konferansen, og vi vil tenke videre på
tema. Det er behov for faglig styrking, faglige diskusjoner rundt måten vi jobber på. Synliggjøre hva som virker.
Hvordan engasjere medlemmene? Det ble sendt ut ønske opm innspill fra medlemmene før årsmøtet. Styret fikk 3 svar.
 
Referat: Reidun Hansen
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