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Referat fra Styremøte i Samarbeidsforum for Norske Kollektiv, Guriset, 2.11.04
Tilstede:

1.

Knut Bakke, leder,
Solveig Aspaas, Kasserer
Rolf Jansen, Sekretær
Stig Jensen, vara
Arvid Lone

Revisjon av medlemsliste

Det er noen endringer i medlemsmassen.
De som er utmeldt er:
Bufellesskapa på Bokn
Stiftelsen Vasser
De innmeldte er:
Stiftelsen Fossumkollektivet
Arvid Lone sørger for at nettsiden blir oppdatert.
2.

Årsmøtet i Fagrådet for rusfeltet

Sekretær Rolf Jansen deltok på vegne av Samarbeidsforum på Årsmøtet i Fagrådet. Styret ble informert om aktuelle saker som
var på dagsorden, og det ble videre oppfordret medlemmer om å gå inn på nettsiden til Fagrådet: www.rusfeltet.no - hvor
foredrag og annen informasjon fra fagkonferansen samt referat fra årsmøtet både kan leses, høres og sees.
Styret er enige om at det er viktig for Samarbeidsforum å være representert i slike fora, hvor viktige kontakter knyttes, samt
diskusjoner om vår behandlingsform brynes mot andre som deltar.
Vår mann i Fagrådets styre er Terje Wold fra Stiftelse Sauherad Samtun
3.

Styrets ansvar for Sosialpolitisk utvalg

Kanalene mellom utvalg og styre er bra. Det kan være vanskelig å prioritere sakene, men slik er det!
Styret vil fortsatt interessere seg for arbeidet utvalget gjør. Både Øyvind Kihl fra Kvamsgrind, og Øyvind Hansen fra Sollia gikk
ut i permisjon i perioden utvalget har bestått, og dette har hemmet arbeidet i en viss grad. Ikke desto mindre har utvalget jobbet
godt med arbeidstidsordningen og konferansen omkring etterundersøkelsene som er gjennomført. Det oppfordres fra utvalget å
”sparke dem på leggen” dersom lite skjer. Det må lages et budsjett for konferansen som søkes avholdt i april –05, og styret må
søke støtte ut fra budsjettet. Nytt utvalg blir valgt i uke 10-05
4.

Økonomi

Vi har pr. d.d kr. 30.000,- på konto. Ca. 200.000 kroner er utestående. Dette dreier seg om kontingenter hvor regning sendes ut i
disse dager. Økonomien er sunn, i og med at de forutsette utgiftene til konferansen og lobbyvirksomhet i forbindelse med
arbeidstidsordningen ikke kom dette året. Vi ønsker ikke å ha mye penger på konto, og vil søke å justere medlemskontingenten i
takt med forventet utgiftsnivå.
5.

Styrearbeid mellom Guriset-samlingene

Vi bør ha et styremøte mellom uke 45 og uke 10. Fortrinnsvis i overgangen januar/februar.
Oppgaver:
Styret framover – hvem fortsetter/slutter
Sos.politisk utvalg
Vurdere felles styremøter med TS ved behov
Fastlegge program for uke 10
Det er viktig å holde kontakten Her er noen mail-adresser:
knutb@hiimsmoen.no - Knut Bakke, formann
rolf.jansen@sbf.stat.no og safiva@online.no - Rolf Jansen, sekretær
saje@broadpark.no - Stig Jensen, vara
Solveig Aspaas, kasserer har for tiden ingen mail-adresse. Hun foretrekker brev eller telefon!!
6.

Tema uke 10
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-
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Historiefortelling
Veier inn i behandling (utredningskrav, faren for feilplassering)

7.
Medlemsmøte onsdag 3.11
I forbindelse med det ekstraordinære årsmøtet, avholder vi et kort medlemsmøte, hvor innholdet er følgende:
Valg av kontaktpersoner ved hvert kollektiv.
Info om ekstraordinært årsmøte.
Ekstraordinært årsmøte.
8.

Eventuelt
·

Kontaktpersoner for kollektivene.

Vi søker å velge kont.pers. blant de kollektivene som er representert på medlemsmøtet, og vara ringer de andre, og skaffer
kont.pers. fra disse.
·
Solveig ønsker ikke gjenvalg i uke 10
Solveig venter sitt andre barn (i uke 10?), og ønsker derfor ikke gjenvalg til styret. Dette tas til etterretning.
·

Knut svarer valgkomiteen i god tid.

Knut må sjekke sin situasjon innad i kollektivet før han eventuelt stiller til gjenvalg.
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16.04.2012 18:57

